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BEVEZETÕ AZ NKA BIZOTTSÁGÁNAK
2006. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÓHOZ
A Bizottság a 2006. év során nyolc rendes, közöttük egy kibõvített ülést tartott, amely utóbbira
a szakmai kollégiumok elnökei is meghívást kaptak. Az ülések napirendje lényegileg a tervezett szerint alakult. Az ülések állandó napirendi témájává vált ugyanakkor a szakmai kollégiumok összeférhetetlenségi esetei miatti pályázati döntések meghozatala. A napirendek között egyaránt szerepeltek a
Bizottság elnökének, valamint az NKA Igazgatóságának elõterjesztései. Az elvégzett feladatok közül
kiemelkednek az NKA ügyrendjének megalkotása, a pályázati pénzek felosztásának, majd e felosztás
korrekciójának elvégzése, és ehhez kapcsolódva a stratégiai jelentõségû kiemelt feladatok
meghatározása.
Az NKA Bizottsága az év folyamán úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma mûködését fontosnak tartja a jövõben is fenntartani, így tehát a szakmai kollégiumok által különösen is támogatandónak ítélt programok tervezhetõsége érdekében az év végén a
kollégium számára jelentõs összeget rendelt.
A Bizottság november 21-i ülésén részt vett Hiller István oktatási és kulturális miniszter, valamint Schneider Márta szakállamtitkár asszony. Rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség.
A Bizottság ülésein hozott döntésekrõl szóló 84 határozat mindegyike rendben megjelent.
A nyár folyamán Kázmér Judit bizottsági tag lemondott, Békés Pál bizottsági tag mandátuma
szeptember végén lejárt, így a Bizottság egy ideig nyolc taggal mûködött. A november 21-i ülésen
vette át megbízását Radnóti Sándor és Szakács László, így a Bizottság ettõl kezdve ismét tíz taggal
dolgozott.
Második éve a Bizottság feladati közé tartozik az NKA kiemelt kommunikációs tevékenységének irányítása. Az szervezet kommunikációjának – az elõzõ évhez hasonlóan – meghatározó részét
képezte a támogatott pályázatok és ezzel összekapcsolódva az NKA tevékenységének a külvilággal
történõ megismertetése. Ezen belül az NKA Zenei Szakmai Kollégiuma kilenc, a Mûvészetek Palotájában megrendezett koncertet kiemelten támogatott, összesen 20 millió forinttal. A rendezvények
NK-koncertek néven kerültek a programfüzetben, az eseményekre alkalmanként vendégül hívtuk a
kulturális, politikai, gazdasági élet meghatározó, az NKA életében részt vevõ, vagy a jövõben meghatározó szerepet betöltõ személyeket, újságírókat.
Útjára indult az NKA kávézó elnevezésû eseménysorozat, mely minden hónapban más-más
szakmai terület bemutatását tûzte ki célul. A „kávézók” minden esetben kötõdtek valamely országos
rendezvényhez, vagy nagy jelentõségû eseményhez. A programokra az érintett kulturális szakterület
képviselõin, újságírókon kívül az érdeklõdõket is várta az Alap.
Ugyancsak a Bizottság felügyelte az érdekelt szakmai kollégiummal együttmûködve az
NKA-kutatások könyvsorozat megjelentetését. A 2005. évben elsõ kötetként megjelenõ Színházi jelenlét – Színházi jövõkép címû kiadványokat az év során két újabb kutatási anyag megjelentetése követte: Az iparmûvészet változó szerepe az átalakuló vizuális kultúrában, valamint a Fesztivál-világ.
Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának
elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
2006. ÉVI MÛKÖDÉSÉRÕL
A BIZOTTSÁGI MUNKA RENDES MENETE
A Bizottság 2006-ban nyolc rendes, közöttük egy kibõvített ülést tartott, melyekre a szakmai
kollégiumok elnökeit is meghívta.
Rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség.
Az ülések napirendje az alábbiak szerint alakult:
2006. február 6.
Napirend:
Az NKA szervezeti és mûködési szabályzatának módosítása, a Bizottság határozatképességi
feltételeinek módosítása
Az NKA törvényéhez kapcsolódó végrehajtási rendelet tervezetének állása
Az NKA szakmai kollégiumainak 2006. évi kötelezõ feladatai, pénzügyi keretei (1. számú
melléklet)
A kollégiumok bizottsági felügyeleti rendszere
Javaslat az NKA törvényének 9. §-ban foglalt arányok megállapítására
Az NKA Bizottságának 2006. évi munkaterve
Az NKA 2006. év kommunikációs tevékenysége
Tájékoztató a 2005. évi teljesítmény-ellenõrzésekrõl
Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiumának megállított folyóirat-pályázata
Az NKA Kultúra 2000 Ideiglenes Kollégiuma alapító okiratának módosítása
Tájékoztató a döntéstámogatási rendszerrõl
Az NKA Táncmûvészeti Szakmai Kollégiumának vizsgálata
A bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése
2006. március 6.
A Bizottság az ülés elsõ felét zárt formában tartotta, amelyen a Bizottság tagjain kívül az NKA
Igazgatóságának csak kijelölt tagjai, a NKÖM részérõl Ács Tamás helyettes államtitkár voltak jelen.
Napirend:
Az NKA 2005. évi visszautalt és központosított összegek felosztása
Ideiglenes kollégiumok alapító okiratainak módosítása
NKA állandó és ideiglenes kollégiumainak 2006. évi szakmai beszámolója
A 2006. évi NKA elnöki keret meghatározása
A bizottsági szakértõi csoport 2006. évi feladatterve
A 2005. évi ellenõrzési jelentés
A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium elnöki tiszteletdíja
A Zenei Szakmai Kollégium keret-átcsoportosítási kérése
Folyóiratok levelei a Bizottságnak
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Könyvkiadás támogatása – Népszabadság-cikkek
A miniszternek az NKA Alappá változásával kapcsolatos tájékoztatója a kormány számára
Tájékoztató az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekrõl, valamint a döntéstámogató-rendszer alkalmazásáról, bemutatásáról
Az NKA-törvény végrehajtási rendelete, valamint az ahhoz kapcsolódó ügyrend
2006. április 3.
Napirend:
A szakmai kollégiumok 2005. évi szakmai beszámolói
Az NKA ideiglenes kollégiumainak 2005. évi szakmai beszámolói
A Bizottság 2005. évi beszámolója
Az NKA Igazgatóságának 2005. évi beszámolója
Az NKA Mozgókép és Fotómûvészeti kollégiumainak meghívásos pályázataiból fennmaradó
pénz visszahelyezése
Az NKA népmûvészeti, valamint fesztiválkutatás-kötetei kiadásának forrása
Tájékoztató az NKA végrehajtási utasítása és az ahhoz tartozó ügyrend kialakításának folyamatáról
Tájékoztató az NKA 2006. évi kommunikációjáról
Tájékoztató Pécs kulturális fõváros-projektjének felkészítõ folyamata támogatási lehetõségérõl
Tájékoztató a múzeumi vezetõkkel való megbeszélésrõl
„Rendezett munkaügyi kapcsolatok” igazolása
A kritérium- és szempontrendszer kialakítása, a döntéstámogatási rendszer 2006. évi fejlesztése
2006. május 8.
Napirend:
„Pécs kulturális fõváros”-elõkészítõ folyamata, támogatási lehetõségei
Az összeférhetetlenségi szabályok miatt határozatképtelen kollégiumok eljárási rendje – tájékoztató, valamint az e kérdéskörben érintett kollégiumok helyett meghozandó bizottsági döntések (a
Képzõmûvészeti, Iparmûvészeti, Fotó, Mûemlék és Régészet, valamint Könyvtári Szakmai Kollégium esetében)
Az NKA folyóirat-támogatási rendszere
Az NKA Képzõmûvészeti Szakmai Kollégiumának folyóirat-pályázati kiírása
Az NKA 2007-ben bevezetendõ új, egységes pályázati adatlapja
A Bizottság 13/2006 (II. 6.) számú határozatának pontosítása
Az NKA-portál kialakításának kérdése
Az NKA-törvény végrehajtási rendelete, valamint az ahhoz kapcsolódó ügyrend tervezésének
folyamata – tájékoztató
Az NKA 2006. évi kommunikációja
Rendezett munkaügyi kapcsolatok
2006. június 28.
Napirend:
A szakmai kollégiumok 2006. évi pénzügyi helyzete, és ennek a kollégiumok második félévi
munkáját érintõ következményei
Az Igazgatóság tájékoztatója a 2006. évi I. félévi pályáztatásról, pénzügyi-, elszámoltatási és
ellenõrzési tapasztalatokról
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Az NKA 2007-ben bevezetendõ pályázati adatlapjának és mellékletének végleges kialakítása
Az NKA ügyrendje
A Bizottság döntése azokról a pályázatokról, amelyek a szakmai kollégiumi tagok összeférhetetlensége miatt, határozatképtelenség okán a Bizottság elé kerültek (Iparmûvészeti, Levéltári, Múzeumi, Szépirodalmi Szakmai Kollégiumok döntései)
Az NKA 2007. évi költségvetési tervének elõkészítése
A Szépmûvészeti Múzeum Luxemburgi Zsigmond-kiállításának támogatása
Az Állami Számvevõszék miniszteri tájékoztatása az NKA bizottsági intézkedéseinek eredményeirõl
Az NKA közeljövõt érintõ kommunikációs eseményei MATESZ-auditálás
Személyi változások a Bizottságban és a szakmai kollégiumokban
2006. október 9.
Napirend:
Az NKA 2007. évben kiemelten támogatandó céljai: a Kiemelt Kulturális Események Kollégiuma támogatásra javasolt eseményei, az NKA Zenei Szakmai Kollégiumának 2007. évi prioritása
(Bartók-mûvek jubileumi kiadása)
Tájékoztató a döntéstámogató-rendszerrõl, az on-line pályáztatásról és az új pályázati adatlapról
Az NKA 2007. évre vonatkozó folyóirat-pályázatai kiírásának szövege, a 2006. évi MATESZ-auditálás eredménye
Az NKA Könyvtári és Szépirodalmi Szakmai Kollégiumának közös irodalmi laptámogatása
A Bizottság 55/2006. számú határozatának visszavonása
Az NKA Múzeumi és Könyvtári Szakmai Kollégiumainak közös pályázata; Bálint Sándor Ideiglenes Kollégium létrehozása
Az NKA 2007. évi ellenõrzési tervének elõkészítése
Tájékoztató az NKA 2006. évi tisztújítási folyamatáról
Az NKA 2007. évi pályázati kiírások naptárának elõkészítése
Az NKA végrehajtási rendeletének módosítása, ügyrendjének szövege
Az NKA-kávéház következõ programja
Új „Rendezett munkaügyi kapcsolatok” tárgykörében született rendelkezések
2006. november 13. – miniszteri látogatás
Napirend:
Az NKA 2007. évi költségvetésének kérdései, a kollégiumok tervezett pénzügyi kerete
Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
Az NKA 2007. évi pályázati naptára
Bartók – a Cantata Profana-kiadvány támogatása
A Színházi Szakmai Kollégium keret-átcsoportosítása
NKA szakmai kollégiumainak 2006. évi fel nem használt célkereteinek sorsa
Tájékoztatás az NKA-ról szóló, többszörösen módosított 1993. évi XXIII. törvény tervezett
módosításairól
Az NKA Igazgatósága függetlenített belsõ ellenõrzési szervezetének 2007. évi ellenõrzési terve
Az NKA 2006. évi tisztújítása
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Az NKA kommunikációs szempontból fontos következõ eseménye
Az NKA és Igazgatósága 2007. évre tervezett költségvetése
Az on-line pályáztatás tapasztalatai
2006. december 11.
Napirend:
Az NKA 2006. és 2007. évi kommunikációs tevékenysége
Az NKA 2007. évi pályázati naptára
A Magyar Mûvelõdéstörténeti Lexikon megvásárlása határon túli magyar könyvtárak számára
Az NKA szakmai kollégiumai által készítendõ 2006. évi beszámolók szempontrendszerének
meghatározása
Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Levéltári Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
Döntés az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatainak támogatásáról
Az NKA 2006. évi tisztújítása
Tájékoztató a szakmai szempontok szerint kiegészített pályázati adatlap tervezett használatáról
a Szakmai Kollégiumoknál
Az Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiuma 2007. évi meghívásos
programlistája
Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium kérésének tárgyalása
Tájékoztató a MATESZ 2006. évi auditálásáról
Tájékoztató az NKA új ügyrendjérõl
Tájékoztató az Országgyûlés Kulturális és Sajtó Bizottsága ülésérõl – jazz-támogatás kérdése
Egyéb hozzászólások
dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának
elnöke
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A BIZOTTSÁG ÜLÉSEIN SZÜLETETT
HATÁROZATOK
A Bizottság a 2006. év során nyolc rendes ülést tartott.
A Bizottság az év folyamán többször tartott közös megbeszélést a szakmai kollégiumok vezetõivel, amelynek keretében a kurátorok megismerhették az egyes kollégiumok pénzkereteit, valamint
a Bizottságnak a felhasználására vonatkozó javaslatait.
Valamennyi kollégiumi tag tájékoztatást kapott az NKA-nál bevezetésre kerülõ új döntéstámogatási-rendszer informatikai hátterérõl, felhasználói felületérõl.
Június 20-án a Bizottság kibõvített ülést tartott a kollégium vezetõivel.
Szeptember 21-én a Bizottság elnöke a kollégiumi pénzkeretek felhasználásának korlátozását
feloldó intézkedésrõl tájékoztatást adott a kollégiumok vezetõinek.
A Bizottság ülésein a következõ határozatok születtek:
2006. február 6.
3/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság jelenlévõ tagjai egyhangú szavazással, javasolják miniszter úrnak, hogy a Bizottság a jövõben tíztagú legyen, valamint, hogy ennek értelmében az NKA szervezeti és mûködési szabályzata a Bizottság határozatképességi feltételét az elnök és hat tag jelenlétének teljesülésével
határozza meg.
4/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú döntése értelmében felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy a Bizottság
részszavazatai alapján született, az új törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet szövegjavaslatában a módosításokat átvezesse, majd az így elkészült új VHR javaslatot a minisztérium államtitkári
értekezlete számára elõterjesztés formába, a szükséges egyeztetésekkel együtt terjessze be. Javasolja
továbbá, az államtitkári értekezlet után az elfogadásra került szövegtervrõl a Bizottság elnöke, szakértõi, az igazgatóság és a minisztérium munkatársai bevonásával egyeztetõ tárgyalások lefolytatását.
5/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy az 1/2006. (I. 13.) számú döntése mellékletében található, a szakmai kollégiumok számára kötelezõen elõírt feladatok tekintetében a következõ módosításokat eszközli:
– Levéltári kollégium 150 millió helyett 120 millió forint,
– Zenei kollégium: könnyûzenei klubok mellett a jazz-klubok támogatására is fordítsa az ott
megjelölt 40 millió forintos keretet.
Fentieken túlmenõen a Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok a 2006 évi
I. félévi döntéseik során a számukra az 1/2006. (I. 13.) számú döntésben meghatározott csökkentett
keretüket köthetik le.
6/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Igazgatósága a pályázati meghiúsulás és
egyéb jogcímen visszautalásra kerülõ pénzeket központosítottan kezelje; valamint, hogy e keret felhasználásáról a Bizottság késõbbi idõpontban dönt.
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7/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumainak felügyeletét a következõ rendszerben látja el:
Bagáriné Viszket Katalin
Közmûvelõdési Szakmai kollégium
Kultúra 2000 Ideiglenes Kollégium
Bauer István
Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
Bálint András
Színházi Szakmai Kollégium
Békés Pál
Mozgókép Szakmai Kollégium
Szépirodalmi Szakmai Kollégium
Csengery Adrienne
Zenei Szakmai Kollégium
Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
Deme Péter
Múzeumi Szakmai Kollégium
Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium
Gecsényi Lajos
Könyvtári Szakmai Kollégium
Levéltári Szakmai Kollégium
Kázmér Judit
Népmûvészeti Szakmai Kollégium
Levendel Ádám
Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Meixner András
Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégium
8/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA-ról szóló 2005. év CL. törvényben elõírtaknak megfelelõen a következõ arányok meghatározását javasolja miniszteri elfogadásra:
– egyedi pályázatokra maximum: a jóváhagyott éves keret 10%-a
– meghívásos pályázatokra maximum: a jóváhagyott éves keret 10%-a
– visszatérítendõ, illetve a részben vissza nem térítendõ támogatásokra maximum: a jóváhagyott éves keret 50%-a fordítható.
9/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság – a szóbeli kiegészítésekkel együtt – egyhangú szavazással elfogadta a Bizottság
2006. évre vonatkozó munkatervét.
10/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a 2006. évre vonatkozó kommunikációjához rendelt 80 millió forintos összeg forrásának meghatározását az alábbiak szerint:
– a 2005. évi kommunikációra fordítható összegbõl maradvány
32 millió Ft
– az igazgatóság 2006. évi költségvetésébõl
8 millió Ft
– az NKA 2005. évre le nem kötött maradvány-kerete terhére
40 millió Ft.
11/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy az új végrehajtási rendelet szövegének
1. §-ban a következõ kiegészítés szerepeljen: „a kulturális célkitûzésekkel összhangban a tárgyévet
megelõzõ évben a Bizottsággal konzultálva megállapítják a tárgyévre vonatkozó sajátos kulturális
célokat.

882

NKA HÍRLEVÉL

n

A BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

12/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a miniszteri keret felhasználási módjának meghatározására tett – az Állami Számvevõszék dokumentumai alapján készített – javaslatot.
13/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta, hogy a szakmai kollégiumok:
– a kiírásra váró pályázati felhívásaikban szerepeltessék azok elbírálási szempontjait;
– határozzák meg a pályázat megvalósításával kapcsolatos szakmai beszámolónak fõbb tartalmi elemeit, mutatóit (a szerzõdés mellékletét képezve);
– szakmai beszámolót csak az elõírt tartalommal fogadhatnak el, ellenkezõ esetben az elfogadás tényét írásban indokolni kell;
– a helyszíni teljesítmény-ellenõrzések során kiemelten foglalkozzanak az érték-követelményeknek a folyamatra és a végsõ teljesítésre gyakorolt hatáselemzésével;
– fejlesszék tovább a szakmai beszámolók elbírálásának és dokumentálásának rendjét.
14/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az NKA Igazgatósága Belsõ ellenõrzési osztályának a 2005. évi teljesítmény-ellenõrzésérõl tett jelentését; ugyanakkor felkérte az osztályt, hívja fel a
szakmai kollégiumok figyelmét, arra hogy a 2006. évi ellenõrzési programban a meghatározottak szerint – pl. közremûködõ személy kijelölése, határidõk figyelembevétele – vegyenek részt.
15/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy – figyelemmel a külsõ forrás bevonására
is – elfogadja az Ismeretterjesztés és környezetkultúra szakmai kollégium kérését, mely alapján az általa támogatott természetvédelemmel foglalkozó folyóiratokat azonos mértékben kívánja támogatni.
16/2006. (II. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazás alapján felhatalmazza a Bizottság elnökét, hogy az NKA Kultúra 2000 ideiglenes kollégiumának alapító okirat módosítására – a pályázók körének, illetve a nemzetközi pénzeszközökhöz jutás tágítása érdekében – a miniszternek tegyen javaslatot.

2006. március 6.
18/2006. (III. 6.) határozat:
A Bizottság az NKA-hoz a 2005. évben különbözõ okokból visszautalt pályázati pénzek egy
részének felhasználásáról egyhangúlag az alábbiak szerint döntött:
Zenei Kollégium
NKA-koncertek
20 M Ft
Zenei Kollégium
NKA-kutatások kiadása
1 M Ft
Könyvtári Kollégium
NKA-kutatások kiadása
0, 5 M Ft
Színházi Kollégium
Fiatal mûvészek támogatása
20 M Ft
Könyvtári Kollégium
MTA-könyvtár folyóirat-gyarapítás
8 M Ft
MATESZ auditálás (bruttó összeg)
3, 6 M Ft
NKA kommunikáció (bruttó összeg)
40 M Ft
Összesen:
93,1 M Ft
A keret fennmaradó részét illetõen a Bizottság késõbb dönt.
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19/2006. (III. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy javasolja miniszter úrnak a Kiemelt Kulturális Események Kollégium alapító okiratának módosítását, valamint az NKA új, „Kulturális
Együttmûködés Ideiglenes Kollégium” létrehozását.
20/2006. (III. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 2006. évre elnöki keret mértékének
12 millió Ft-ot javasol miniszter úrnak meghatározni.
21/2006. (III. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással – a javasolt módosítások átvezetése után – az elnöki szakértõi csoport 2006. évi feladattervét elfogadta.
22/2006. (III. 6.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA 2005. év ellenõrzési jelentését egyhangú szavazással elfogadta.
23/2006. (III. 6.) sz. határozat:
A Bizottság – egy tartózkodás mellett – úgy döntött, hogy az NKA Képzõmûvészeti Kollégiumának elkészített szakmai beszámolója teljesítése után esedékes tiszteletdíjat a volt és jelenlegi elnök
között 50-50%-os arányban osztja meg.
24/2006. (III. 6.) sz. határozat:
A Bizottság felhatalmazza az elnököt, hogy a Zenei Kollégium egy címzett támogatása ügyében nevében eljárjon.

2006. április 3.
25/2006. (IV. 3.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA 16 állandó kollégiumának 2005.
évi szakmai beszámolóit – a szóban tett javítási javaslatok átvezetését kérve – elfogadja.
26/2006. (IV. 3.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA ideiglenes kollégiumai 2005. évi mûködésérõl szóló szakmai beszámolóit
egyhangú szavazással elfogadta.
27/2006. (IV. 3.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a Bizottság 2005. évi munkájáról szóló beszámolót.
28/2006. (IV. 3.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az NKA Igazgatóság 2005. évi munkájáról szóló
beszámolót.
29/2006. (IV. 3.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a mozgókép és fotómûvészeti szakmai
kollégiumok meghívásos pályázataiból fennmaradó pénzeket azok eredeti forrása jogutódjaként
jegyzett Nemzetközi kulturális támogatások ideiglenes kollégium keretébe helyezi vissza.
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30/2006. (IV. 3.) határozat:
A Bizottság az NKA-hoz a 2005. évben különbözõ okokból visszautalt pályázati pénzek egy
részének felhasználásáról egyhangúan az alábbiak szerint döntött:
Népmûvészeti Kollégium
NKA kutatás kiadása
1,2 M Ft
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégium
Fesztivál kutatás kiadása
1,3 M Ft
Összesen:
2,5 M Ft
A keret fennmaradó részét illetõen a Bizottság késõbb dönt.
31/2006. (IV. 3.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással a „Rendezett munkaügyi kapcsolatok” témában született
elõterjesztésben foglaltakat tudomásul vette, s egyben úgy döntött, hogy az abban ismertté vált eljárási rend mellett a jogszabály módosítását kezdeményezi az érintett minisztériumoknál.
32/2006. (IV. 3.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a döntéstámogatási és kritériumrendszer
tárgyában – az elé került elõterjesztést nem elfogadva – további szakértõi munkákat kér.
(A Bizottság ezen elõterjesztése és döntése nem nyilvános!)
2006. május 8.
35/2006. (V. 8.) sz. határozat:
A Bizottság – egy tartózkodás mellett – egyhangú szavazással megerõsíti abbéli szándékát,
hogy a „Pécs Európa Kulturális Fõvárosa”-program felvezetõ – 2007, 2008, és 2009-es – éveit összesen 500 millió forinttal szándékszik támogatni.
36/2006. (V. 8.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott 32 program esetében – egy összeférhetetlenségi bejelentés mellett – egyhangú szavazással elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét
és annak összegét.
37/2006. (V. 8.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparmûvészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott 16 program esetében – egy összeférhetetlenségi bejelentés
mellett – egyhangú szavazással elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
38/2006. (V. 8.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Építõmûvészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott 17 program esetében egyhangú szavazással elfogadta a
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
39/2006. (V. 8.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Fotómûvészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott 4 program esetében – egy összeférhetetlenségi bejelentés
mellett – egyhangú szavazással elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
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40/2006. (V. 8.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Mûemlék
és Régészet Szakmai Kollégium által eljuttatott két program esetében egyhangú szavazással elfogadta
a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
41/2006. (V. 8.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Könyvtári Szakmai Kollégium által eljuttatott 7 program esetében egyhangú szavazással elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
42/2006. (V. 8.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA Képzõmûvészeti Szakmai Kollégiuma számára – kivételesen – engedélyezi, hogy az általa meghatározott és 47/2005. (IX. 12.) számú határozatában kötelezõvé tett folyóirat-pályázati felhívás szövegét az alábbival egészítse ki: „a kollégium a döntéskor elõnyben
részesítheti a 2006. évben kiadásra kerülõ hagyományos és elektronikus folyóiratok megjelentetése
(altéma száma: 1601) tárgyú pályázaton nyertes pályázókat”.
43/2006. (V. 8.) sz. határozat:
A Bizottság 13/2006. (II. 6.) számú határozata elsõ bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„A szakmai kollégiumok a kiírásra váró pályázati felhívásaikban – kivéve a meghívásos, valamint folyóirat pályázatoknál – szerepeltessék azok elbírálási szempontjait”.

2006. június 28.
46/2006. (VI. 28.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumai a 2006. év
elején a kulturális miniszter által elfogadott, betervezet pályázati keretei felhasználásához hozzájárul,
egyben feloldja az 5/2006 (II. 6.) számú határozatában foglalt korlátozást.
47/2006. (VI. 28.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA új pályázati adatlapjainak koncepcióját elfogadja, s egyben felhatalmazza a Bizottság elnökét – a Bizottság utólagos tájékoztatási
kötelezettsége mellett –, a részletes tartalmak meghatározására, a felmerülõ döntések meghozatalára.
48/2006. (VI. 28.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparmûvészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében – egy összeférhetetlenségi bejelentés mellett – 6 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék
tényét és annak összegét.
49/2006. (VI. 28.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári
Szakmai Kollégium által eljuttatott hat program esetében hét plusz egy igen szavazattal elfogadta a
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
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50/2006. (VI. 28.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Múzeumi
Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében hét plusz egy igen szavazattal elfogadta a
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
51/2006. (VI. 28.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Szépirodalmi Szakmai Kollégium által eljuttatott hat program esetében hét plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
52/2006. (VI. 28.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA 2007. évi költségvetési tervezése
során – az esetleges változtatás jogát fenntartva – az NKA 2007. évi kulturális járulék bevételének
elõirányzatát 8500 M forintban határozza meg.
53/2006. (VI. 28.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy 44/2006 (VI. 12.) számú határozatát
visszavonja, s az e döntés által a Múzeumi Szakmai Kollégium visszatérítendõ támogatások célkeretébõl, vissza nem térítendõ támogatás formájában, meghívásos pályázat keretében a Szépmûvészeti
Múzeum Sigismundus – Luxemburgi Zsigmond-kiállítását javasolja támogatni.

2006. október 9.
57/2006. (X. 9.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúan döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumai számára a 2007. évre, a
Bizottság által biztosított forrásból a következõ címzett támogatásokat határozza meg:
Könyvtár
Határon-túli magyar folyóiratok
megvásárlása magyar könyvtárak számára
14 millió Ft
BV intézetek könyvtári állománybõvítés
5 millió Ft
Zenei
Bartók Béla Jubileumi CD kiadása
(3 év alatt összesen 180 Ft)
60 millió Ft
Könnyûzenei klubok, jazzmûvészet támogatása
40 millió Ft
Zenei rendezvények támogatása
20 millió Ft
(Hubay Jenõ Hegedûverseny,
Szombathelyi Bartók Szeminárium)
Haydn programiroda programjai
35 millió Ft
58/2006. (X. 9.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúan döntött arról, hogy az NKA szakmai kollégiumai számára a 2007. évi
keretük terhére a következõ címzett támogatásokat határozza meg:
Képzõmûvészeti
Kortárs mûvész gyûjteményes kiállítása
10 millió Ft
Közmûvelõdési
Cirkuszmûvészet támogatása
10 millió Ft
Levéltári
Állománymentés (törvényi kötelezettség)
120 millió Ft
Mûemlék és régészet
Örökségi elsõsegély pályázatok
10 millió Ft
Szépirodalom
Kritikai kiadások
5 millió Ft
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59/2006. (X. 9.) határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégium 2007. évi keretét 825 millió forintban határozza meg, s ez alapján a kollégium alapító okiratának
módosítását kezdeményezi miniszter úrnál.
Felkéri az NKA elnökét, hogy Bálint András és Csengery Adrienne bizottsági tagok bevonásával a színház, zene és tánc témakörben az érintett szakmai kollégiumok vezetõivel a támogatási javaslatok finomítása érdekében tárgyalásokat folytasson.
60/2006. (X. 9.) határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Nemzetközi Kulturális Támogatások Ideiglenes
Kollégiuma 2007. évi keretét 50 millió forintban határozza meg.
61/2006. (X. 9.) határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a mellékletben található, az NKA 2007. évre vonatkozó folyóirat-pályázati felhívás szövegének alapját elfogadja, felhatalmazza az elnököt, hogy a szöveget a lefolytatott vita és a külsõ szakértõvel történõ egyeztetés alapján véglegesítse.
A Bizottság az így elkészült végleges szöveg pályázati kiírásba történõ beépítését a szakmai
kollégiumok számára kötelezõvé teszi.
A Szépirodalmi Szakmai Kollégiumra a fenti rendelkezés nem vonatkozik, a kollégium azonban a szabadon kialakított pályázati felhívás szövegét köteles az NKA elnökével egyeztetni.
62/2006. (X. 9.) határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA Szépirodalmi és Könyvtári Szakmai Kollégiumok kérése alapján a Szépirodalmi kollégium 2006. évi keretébõl 14 millió Ft-ot átcsoportosít a
Könyvtári Kollégium keretéhez annak érdekében, hogy az – meghívásos pályázat formájában, a
Könyvtárellátó Kht.-n keresztül – a két kollégium által meghatározott húsz legfontosabb irodalmi lapot 278 városi könyvtárba eljuttassa.
63/2006. (X. 9.) határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az 55/2006. (VII. 31.) számú határozatának azon
részét, mely szerint „a Magyar Nemzeti Galéria által szervezett „Nemzeti kincsek Németországból –
Luthertõl a Bauhausig” címû kiállítást 8 millió Ft visszatérítendõ támogatással segíti” – visszavonja.
64/2006. (X. 9.) határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hozzájárul ahhoz, hogy a Múzeumi és Könyvtári Szakmai Kollégiumok a 2007-2009. évi kereteik terhére Bálint Sándor hagyatékának archiválására és feldolgozására kiírandó meghívásos pályázatra összesen maximum 15 millió Ft-ot elkülönítsenek.
(A pontos összeget a kollégiumok a jövõben határozzák meg.)
A Könyvtári Szakmai Kollégium az éves keretébõl az általa erre szánt összeget a Múzeumi
Szakmai Kollégiumnak átadja.
A meghívásos pályázatot – a Könyvtári Kollégium egyetértésével – a Múzeumi kollégium írja
ki; a pályázatról történõ döntési ülésre a Könyvtári Kollégium képviselõjét tanácskozási joggal meghívja.
(A Bizottság ideiglenes kollégium létrehozását nem támogatta.)
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2006. november 13.
65/2006. (XI. 13.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúan döntött, hogy – módosítva az 57/2006 (X. 9.) számú határozatát – az
NKA szakmai kollégiumai számára a 2007. évre, a Bizottság által biztosított forrásból, összesen
359 M Ft értékben a következõ címzett támogatásokat határozza meg:
Könyvtár
Határon-túli magyar folyóiratok
megvásárlása magyar könyvtárak számára
14 millió Ft
BV intézetek könyvtári állománybõvítés
5 millió Ft
Múzeum
Alfa program I. – Vándorkiállításokra
40 millió Ft
Alfa program II. – Nagy kiállításokra
120 millió Ft
Népmûvészeti
Tengertánc-program
50 millió Ft
Zenei
Bartók Béla Jubileumi CD kiadása
(3 év alatt összesen 180 Ft)
60 millió Ft
Könnyûzenei klubok, jazzmûvészet támogatása
30 millió Ft
Zenei rendezvények támogatása
20 millió Ft
(Hubay Jenõ Hegedûverseny,
Szombathelyi Bartók Szeminárium)
Haydn programiroda programjai
20 millió Ft
Fentieken túl – a Bizottság 58/2006. (X. 9.) számú határozatát megerõsítve – NKA szakmai
kollégiumai számára a 2007. évi keretük terhére. Összesen 155 M Ft értékben a következõ címzett támogatásokat határozza meg:
Képzõmûvészeti
Kortárs mûvész gyûjteményes kiállítása
10 millió Ft
Közmûvelõdési
Cirkuszmûvészet támogatása
10 millió Ft
Levéltári
Állománymentés (törvényi kötelezettség)
120 millió Ft
Mûemlék és régészet
Örökségi elsõsegély pályázatok
10 millió Ft
Szépirodalom
Kritikai kiadások
5 millió Ft
66/2006. (XI. 13.) határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy – részben módosítva 59/2006 (X. 9.) számú határozatát – a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma 2007. évi keretét 761 millió forintban
határozza meg, s ez alapján a kollégium alapító okiratát kezdeményezi a miniszternél.
A kollégium a rendelkezésére álló összeg terhére meghívásos pályázatot köteles meghirdetni a
Bizottság által elfogadott táblázat szerint.
(Az elõterjesztésbõl kivéve a Múzeumi majális és a Múzeumok õszi fesztiválja, valamint kibõvítve a Pécsi Filmünneppel.)
67/2006. (XI. 13.) határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy javasolja a miniszternek az NKA Kiemelt Kulturális Események, valamint a Nemzetközi Kulturális Támogatások Ideiglenes Kollégiumainak – azok
forrásaival együtt – 2007. január elsejével történõ összevonását.
68/2006. (XI. 13.) határozat:
A Bizottság – egy ellenszavazat mellett – úgy döntött, hogy az általa tárgyalt elõterjesztés szerint javasolja a miniszternek elfogadni a Nemzeti Kulturális Alap kollégiumainak 2007. évi pályázati
kereteit.
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69/2006. (XI. 13.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparmûvészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott három program esetében – egy összeférhetetlenségi bejelentés mellett – kilenc plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási
szándék tényét és annak összegét.
70/2006. (XI. 13.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Fotómûvészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott két program esetében – egy összeférhetetlenségi bejelentés mellett – tíz plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék
tényét és annak összegét.
71/2006. (XI. 13.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Nemzetközi Kulturális Támogatások Ideiglenes
Kollégiuma 2006. évi maradványából Bartók – Cantata Profana címû kiadvány finanszírozására
– meghívásos pályázat – 2 millió forintot a Zenei Szakmai Kollégium keretéhez átcsoportosít.
72/2006. (XI. 13.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA Színház Szakmai Kollégiuma fogyatékkal
élõk támogatására elkülönített célkeretébõl fennmaradó 100 000 Ft-ot a kollégium kérése alapján, annak szabadon felhasználható keretéhez csoportosítja át.
73/2006. (XI. 13.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumainak 2006. évi célkereteinek maradványát – a 27 489 218 forintot – „visszaveszi”, az Igazgatóságot felkéri, hogy az összeget központosítottan kezelje, melynek felhasználásáról a Bizottság késõbbi idõpontban dönt.

2006. december 11.
76/2006. (XII. 11.) határozat:
A Bizottság az NKA 2007. évi kommunikációja ügyében egyhangúan a következõkrõl döntött:
– a Bizottság az NKA 2007. évi kommunikációs programjára bruttó 80 millió forintos keretet
határoz meg,
– felhatalmazza a Bizottság elnökét, érintett tagjait és az Igazgatóság vezetését, hogy a kommunikációs tevékenység sarokpontjairól, részleteirõl a jövõben történõ szakértõ tárgyalások alapján a
Bizottság nevében késõbb döntsön,
– a 2006. évi kommunikációra meghatározott keretbõl megmaradó összeget a Bizottság a 2007.
évi kommunikációs kerethez csoportosítja át.
77/2006. (XII. 11.) határozat:
A Bizottság az NKA 2007. évi pályázati naptár tárgyában készült elõterjesztést nem fogadta el,
arról – a további szakmai és igazgatósági egyeztetések után – késõbb dönt.
78/2006. (XII. 11.) határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Mûvelõdéstörténeti Lexikon új kötetének 100 határon túli könyvtárába történõ eljuttatásának érdekében, a 2007. évi tartalék terhére –
537 000 forintot átcsoportosít a Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz.

890

NKA HÍRLEVÉL

n

A BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

79/2006. (XII. 11.) határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a 2007. évi szakmai beszámolók szempontrendszerét elfogadja.
80/2006. (XII. 11.) határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium halasztott pályázatait továbbra is halasztottként kezeli, s egyben felkéri az Iparmûvészeti Szakmai Kollégiumot,
hogy a közeljövõben új ülés keretében újra tárgyalja azokat.
81/2006. (XII. 11.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Könyvtári Szakmai Kollégium által eljuttatott tizennégy program esetében nyolc plusz egy igen szavazattal
elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
82/2006. (XII. 11.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári
Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében – egy összeférhetetlenségi bejelentés mellett – hét plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és
annak összegét.
83/2006. (XII. 11.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Múzeumi
Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében nyolc plusz egy igen szavazattal elfogadta a
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
84/2006. (XII. 11.) határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az év végén megüresedõ szakmai kollégiumi vezetõi helyekre a miniszternek az alábbi személyek kinevezését, mandátum-meghosszabbítását javasolja:
Építõmûvészet
Wagner Péter DLA
Fotómûvészet
Albertini Béla
Iparmûvészet
Zsótér László (meghosszabbítás)
Közmûvelõdés
Tóth Zsuzsanna (meghosszabbítás)
Levéltár
Molnár József (meghosszabbítás)
Múzeum
Kaján Imre
Népmûvészet
Pál Miklósné
Szépirodalom
Vámos Miklós (meghosszabbítás)
Színház
Csizmadia Tibor (meghosszabbítás)
Táncmûvészet
Pataki András (meghosszabbítás).

dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának
elnöke
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A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK KÖZÖTT
SZÜLETETT HATÁROZATOK
A Bizottság a rendes ülések közötti idõszakokban írásbeli szavazást tartott, amennyiben szükséges volt.
E módon született döntések a következõk voltak:
2006. január 13.
1/2006. (I. 13.) határozat (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangú döntése értelmében az NKA 2006. évre tervezett, szakmai kollégiumai
rendelkezésre álló pályázati kereteket az elõterjesztés mellékletében található táblázat szerint határozza meg.

2006. január 30.
2/2006. (I. 30.) határozat (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangú döntése értelmében a Nemzeti Kulturális Alap 2006. évi kommunikációs tevékenységére 80 millió forintot különít el.

2006. február 17.
17/2006. (II. 17.) határozat:
A Bizottság egyhangú döntésével a 2005. évi CL., az NKA-ról szóló törvény 9. § (3)1 értelmében javasolja a miniszternek elfogadni a Nemzeti Kulturális Alap 2006. évi pénzkeretei felhasználásának meghatározását.

2006. május 2.
33/2006. (V. 2.) határozat: (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangú döntése értelmében a Nemzeti Kulturális Alap egy meghívásos pályázata támogatásából fennmaradó 10 millió forintból – a Könyvtári Szakmai Kollégiumon keresztül –
„A Nagy Könyv”-program 2006. évi folytatását támogatja.

1

2005. évi CL törvény az Nemzeti Kulturális Alapról:

„9. § (1) Az Alap terhére a támogatás visszatérítendõ és részben vagy egészben vissza nem térítendõ formában
nyújtható.
(2) A támogatások nyílt, vagy meghívásos pályázatok útján, illetve – a miniszteri keret felhasználása során vagy
kivételesen indokolt esetben – egyedi elbírálás alapján adhatók.
(3) Az (1)–(2) bekezdések szerinti megosztás arányairól – ideértve a támogatás összegének a kollégiumok közötti
felosztását is – a Bizottság a miniszter egyetértésével dönt.”
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2006. május 3.
34/2006. (V. 3.) határozat: (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangú döntéssel elfogadta „A Nemzeti Kulturális Alap 2006. évi kommunikációs tervét”.

2006. június 12.
44/2006. (VI. 12.) határozat: (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Könyvtári Szakmai Kollégiumon keresztül,
visszatérítendõ támogatás formájában az alábbi források terhére támogatja az Országos Széchényi
Könyvtár Nemzeti Ereklye címû kiállítását:
– Múzeumi kollégium visszatérítendõ támogatások célkeretébõl 10 M Ft,
– Ideiglenes szakmai kollégiumok visszafizetéseibõl származó maradványból összesen
5 681 417 Ft
45/2006. (VI. 12.) határozat: (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiuma számára a
TT Filmmûhely (Tarr Béla) produkciójában készülõ Maár Gyula-film megvalósításához az eredeti
tervek alapján megjelölt 30 millió forintból hiányzó 10 millió forintot a maradványkeretbõl biztosítja.

2006. július 31.
54/2006. (VII. 31.) határozat: (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a miniszternek az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiuma vezetõi tisztsége betöltésére Kende János filmrendezõt javasolja.
55/2006. (VII. 31.) határozat: (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy – a 2005. évi meghiúsult pályázati maradványkeretbõl – a Magyar Nemzeti Galéria által szervezett „Nemzeti kincsek Németországból – Luthertõl a
Bauhausig” címû kiállítást 8 millió Ft visszatérítendõ támogatással (2007. év elején történõ elszámolás kikötése mellett), valamint, az Országos Széchenyi Könyvtár által a Magyar Mûvelõdéstörténeti
Lexikon 100 határon túli magyar könyvtár számára való megvásárlását és postázását (a Könyvtári
Szakmai Kollégiumon keresztül) összesen 2 336 000 Ft támogatással segíti.
56/2006. (VII. 31.) határozat: (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a Szépirodalmi Szakmai Kollégium õsszel felmerülõ folyóirat-támogatási döntései megvalósíthatósága érdekében, a kollégium 2007. évi kerete terhére
vállalható kötelezettségvállalása mértékét 20%-ra megemeli.
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2006. december 4.
74/2006. (XII. 4.) határozat: (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA kommunikációját folytatni akarja, forrásának az alábbi tételeket jelöli meg:
– 73/2006 (XI. 13.) számú határozata értelmében központosított célkeret maradványa
27 489 218 Ft.
– a szakmai kollégiumok döntése után visszautalt pénzek, keretmaradványok, összesen
13 954 267 Ft.
– 2007. évi tartalék terhére 38 556 515 Ft.
A Bizottság felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy az összesen bruttó 80 millió forint értékû közbeszerzési eljárást mielõbb indítsa el, bonyolítsa le.
75/2006. (XII. 4.) határozat: (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumainak felügyeletét a következõ rendszerben látja el:
Bagáriné Viszket Katalin
Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
Népmûvészeti Szakmai Kollégium
Bauer István
Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
Bálint András
Színházi Szakmai Kollégium
Csengery Adrienne
Zenei Szakmai Kollégium
Táncmûvészet Szakmai Kollégium
Deme Péter
Múzeumi Szakmai Kollégium
Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium
Gecsényi Lajos
Könyvtári Szakmai Kollégium
Levéltári Szakmai Kollégium
Levendel Ádám
Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
Ismeretterjesztési és Környezetkultúra
Szakmai Kollégium
Meixner András
Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Kollégiuma
Radnóti Sándor
Szépirodalmi Szakmai Kollégium
Szakács László
Mozgókép Szakmai Kollégium

dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának
elnöke
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AZ NKA 2006-TÓL KINEVEZETT
TISZTSÉGVISELÕI – SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
Az NKA Bizottsága
Radnóti Sándor, egyetemi tanár – ELTE BTK
Szakács László, igazgató, fõszerkesztõ – Grabowski Kiadó Kft.
Építõmûvészeti Szakmai Kollégium (változás nem történt)
Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
Dr. Albertini Béla, fotótörténész
Horányi Attila, mûvészettörténész, egyetemi adjunktus – Magyar Iparmûvészeti Egyetem
Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
Hernádi Paula, grafikusmûvész
Sípos Enikõ, textilrestaurátor-mûvész, fõrestaurátor – Magyar Nemzeti Múzeum
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Dr. Balázs Géza, tanszékvezetõ egyetemi tanár – ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Dr. Bácsy Ernõ, orvos – Egészségügyi Tudományos Tanács
Dr. Lafferton Kálmán, ügyvezetõ igazgató – Új Könyvpiac
Salamon Gábor, igazgató – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága
Dr. Sasvári Edit, mûvészettörténész, igazgatóhelyettes – BTM Kiscelli Múzeum
Vörös Miklós, kulturális antropológus, szociológus – Arton Vidal Bt.
Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium (változás nem történt)
Könyvtári Szakmai Kollégium (változás nem történt)
Közmûvelõdési Szakmai Kollégium (változás nem történt)
Levéltári Szakmai Kollégium
Horváth Erzsébet, igazgató, egyetemi adjunktus – MRE Zsinati Levéltár
Ivacs Gabriella, fõlevéltáros – OSA Archivum OCEV
Mozgókép Szakmai Kollégium
Kozma Károly, fõtitkár – Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége
Kecskeméti Kálmán, festõmûvész, dokumentumfilm-rendezõ
Csákvári Géza, újságíró – Népszabadság Zrt.
Múzeumi Szakmai Kollégium
Kishonthy Zsolt, mûvészettörténész, ügyvezetõ – Missionart Galéria 3530
Vígh Annamária, fõosztályvezetõ – OKM Múzeumi Fõosztály
Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium
Ágostházi László DLA, építészmérnök
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Népmûvészeti Szakmai Kollégium (változás nem történt)
Szépirodalmi Szakmai Kollégium (változás nem történt)
Színházi Szakmai Kollégium
Dobák Lívia, dramaturg – Budapesti Bábszínház
Karsai György, egyetemi tanár, tanszékvezetõ – PTE BTK
Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
Juhász Zsolt, koreográfus, táncos-szólista – BM Duna Mûvészegyüttes
Kenesi Edina, programigazgató – MU Színház
Nagy Zoltán, balettmûvész, elsõ magántáncos, fõiskolai tanár – Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola
Zenei Szakmai Kollégium
Madarász Iván, zeneszerzõ, egyetemi tanár – Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
Marton László Távolodó, szerkesztõ, zenekritikus
Rieger Johanna, televíziós újságíró, szerkesztõ – Magyar Televízió
*
2006. január 1-jétõl öt szakmai kollégiumnak új elnöke van:
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Székely Gábor, történelemtudományok doktora, egyetemi tanár – ELTE BTK
Könyvtári Szakmai Kollégium
Komlósi József, könyvtáros, igazgató – Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár
Mozgókép Szakmai Kollégium
Kende János, operatõr, egyetemi tanár – Színház és Filmmûvészeti Egyetem
Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium
Erõ Zoltán, építész, vezetõ tervezõ, ügyvezetõ igazgató – Palatium Studio
Zenei Szakmai Kollégium
Szirányi János, zongoramûvész-tanár, igazgató – Bartók Béla Emlékház
A 2006. évben új ideiglenes kollégium nem alakult, azonban a korábbi Kultúra 2000 Ideiglenes
Kollégium elnevezése – támogatási körének kibõvülése okán – Nemzetközi Kulturális Támogatások
Ideiglenes Kollégiuma névre változott
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KAPCSOLATTARTÁS
Az szervezet kommunikációjának – az elõzõ évhez hasonlóan – meghatározó részét képezte a
támogatott pályázatok és ezzel összekapcsolódva az NKA tevékenységének külvilággal történõ megismertetése. Ennek érdekében az NKA Zenei Szakmai Kollégiuma kilenc, a Mûvészetek Palotájában
megrendezett koncertet kiemelten támogatott, összesen 20 millió forinttal. A rendezvények NKAkoncertek néven kerültek a programfüzetbe, az eseményekre az NKA elnöke alkalmanként vendégül
hívta a kulturális, politikai, gazdasági élet meghatározó, az NKA életében részt vevõ, vagy a jövõbeni
meghatározó személyeket, újságírókat.
Útjára indult az NKA kávézó elnevezésû eseménysorozat, mely minden hónapban más-más
szakmai terület bemutatását tûzte ki célul. A „kávézók” minden esetben kötõdtek valamely országos
rendezvényhez, vagy nagy jelentõségû eseményhez. A programokra az érintett kulturális szakterület
képviselõin, újságírókon kívül az érdeklõdõket is várta az Alap.
Az év folyamán a Bizottság elnöke, tagjai és a kollégiumok vezetõi több ízben is találkoztak:
több téma mellett a kollégiumi keretek helyzetérõl tájékozódtak, a 2006. január elsejével hatályos
módosított törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet szövegét véleményezték, az új vrh-rel összhangba kerülõ új ügyrend szövegtervezetének kialakításában is részt vettek.
A 2005. évben elsõ kötetét megjelentetõ NKA-kutatások sorozat Színházi jelenlét – Színházi jövõkép címû kiadványait az év során két újabb kutatási anyag megjelentetése követte, „Az iparmûvészet változó szerepe az átalakuló vizuális kultúrában”, valamint „Fesztivál-világ” címmel.

Elõadások, részvételek:
Január 13.
Dialógusok 2006. – A határon túli magyarság kulturális helyzete a legfrissebb kutatások tükrében konferencián „A kultúrafinanszírozás a Nemzeti Kulturális Alap keretein belül” címû elõadás
A rendezvény szervezõje: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi
Intézet, Anyanyelvi Konferencia
Helyszín: Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ – Sátoraljaújhely
Január 24.
A magyar kultúra támogatása címmel elõadás a Céges támogatások elmélete és gyakorlata
IRR-szakkonferencián
A rendezvény szervezõje: Institute for International Research Magyarországi Fióktelepe
Helyszín: Hotel Mercure Buda – Budapest

Február és március hónapokban
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. év XXIII: tv. végrehajtásáról szóló NKÖM-rendelet
minisztériumi tárgyalásain, miniszteri és államtitkári egyeztetéseken való aktív részvétel
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Helyszín: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Budapest
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Február 24.
Kulturális stratégiák címmel elõadás a Kárpát-medence Magyarsága – 2020, Mûhelytanácskozás jövõképrõl, stratégiákról címû konferencián
A rendezvény szervezõje: Illyés Közalapítvány
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Díszterme – Budapest
Március 20.
Nemzeti Kulturális Alap döntéstámogató informatikai rendszerének bemutatása a kollégiumi
vezetõk, és a Bizottság részére
A rendezvény szervezõje: NKA Elnöki titkárság
Helyszín: Benczúr Hotel – Budapest
Március 24.
A Magyar Mûvészeti Fesztiválok Szövetségének közgyûlésén a Nemzeti Kulturális Alap
tárgyévi finanszírozási politikájáról rövid ismertetés
A rendezvény szervezõje: Magyar Mûvészeti Fesztiválok Szövetsége
Helyszín: Budapest
Április 21.
A XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál „Mentorok, mecénások, szponzorok” címû rendezvényén kerekasztal-beszélgetés.
További résztvevõk: Gondáné Fischer Zsófia (Raifferisen Bank), Lengyel László (politológus), Redl Károly (Országos Könyvtári Kuratórium), Réz András (író)
A rendezvény szervezõje: Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Helyszín: Budapesti Kongresszusi Központ – Budapest
*
„Nagy Könyv után, Nagy Könyv elõtt…” – pódiumbeszélgetés a XIII. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon
További résztvevõk: Békés Pál (író), Komlósi József (NKA Könyvtári Kollégium vezetõje),
Kormos Sándor (KELLO, informatikai menedzser), Maróti Katalin (KELLO – ügyvezetõ igazgató),
Ramháb Mária (Katona József Könyvtár – Kecskemét, igazgató), Sipos Pál (MTV, mûvelõdési fõszerkesztõ)
A rendezvény szervezõje: Könyvtárellátó Kht.
Helyszín: Budapesti Kongresszusi Központ – Budapest
Május 7.
„Anyám Fekete Rózsa” – Magyar Nyelvû Nemzetközi Vers- és Prózamondó Találkozó fõvédnöksége
A rendezvény szervezõje: Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány
Helyszín: Mézesvölgyi Általános Iskola – Veresegyháza
Május 20.
„NKA Kávéház – Információk a kultúráról és finanszírozásáról, elsõ kézbõl” – rendezvény a
Múzeumi Majálison
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Alap, Elnöki titkárság
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Széchenyi Terem – Budapest
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Május 30.
A kultúra pénze – a pénz kultúrája címû konferencián való részvétel, elõadás
A rendezvény szervezõje: Kultúraközvetítõk Társasága
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Széchenyi Terem – Budapest
Június 8–11.
Részvétel a Pécsi Országos Színházi Találkozón, tárgyalások a helyi vezetõséggel, a Pécs Kulturális Fõváros projekt érintett személyeivel
Június 10.
NKA kávéház – Mit? Kiket? Miért? Támogatott az NKA Színházi kollégiuma az elmúlt években? Milyen lehetõségek kínálkoznak idén? – kerekasztal-beszélgetés
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Alap, Elnöki titkárság
Helyszín: Palatinus Szálló étterme – Pécs
Június 19.
Részvétel a Néprajzi Múzeum Muzeológusok fakanállal címû rendezvényén
A rendezvény szervezõje: Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szentendre
Július 4–augusztus 17.
A 2006. év BUDAFEST Nyári Zenei Fesztivál védnöke
A rendezvény szervezõje: V.I.P. Arts Management
Helyszín: Hilton Dominikánus Udvar, Szent István Bazilika tér, Magyar Állami Operaház –
Budapest
Július 4–5.
A külföldi magyar kulturális intézetek igazgatóinak éves beszámoló értekezletén hozzászólás a
területet érintõ kérdések és együttmûködési lehetõségek ismertetésével
A rendezvény szervezõje: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága
Helyszín: Mûvészetek Palotája – Budapest
Július 5.
Az iparmûvészet változó szerepe az átalakuló vizuális kultúrában címmel, az NKA-kutatások
sorozat új kötetének bemutatója, köszöntõ.
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Alap, Elnöki titkárság
Helyszín: NKA székház, aula – Budapest
Július 18.
IX. Nyári Egyetem Jászón, a rendezvény fõvédnökeként annak megnyitóján beszéd tartása
A rendezvény szervezõje: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelõdési Szövetség,
CSEMADOK
Helyszín: Autókemping – Jászó (Szlovákia)
Augusztus 18.
NKA kávéház – Kultúráról és támogatásról elsõ kézbõl! – a Mesterségek ünnepén, „beszélgessünk közös ügyeinkrõl”-mottóval
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Alap, Elnöki titkárság
Helyszín: Budapesti Történeti Múzeum, Gótikus terem – Budapest
Szeptember 12.
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Fesztivál-világ az NKA Kávéházban – az NKA kutatás sorozat új könyvének bemutatása, beszélgetés a szakmával
További résztvevõk: Márta István (Mûvészetek Völgye), Balog József (Thealter – Szeged), Inkei Péter (NKA Kiemelt Kulturális Események ideiglenes kollégium vezetõje)
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Alap, Elnöki titkárság
Helyszín: Jaffa Kávézó – Budapest
Október 10.
Mai magyar mestermûvek – 2006 címmel, az NKA által nyújtott támogatásból létrehozott iparmûvészeti alkotások kiállításának megnyitása
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Alap, Elnöki titkárság és Iparmûvészeti Múzeum
Helyszín: Iparmûvészeti Múzeum – Budapest
Október 11.
A Könyvtárosok Napja alkalmából Tükörcserepek a kultúráról – Meditáció egy kutatásról
címmel elõadás a szakmának
A rendezvény szervezõje: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Központi Könyvtár Átriuma – Budapest
November 16–19.
Az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál fõvédnöke
A rendezvény szervezõje: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelõdési Szövetség –
CSEMADOK
Helyszín: Szepsi, Buzita – Szlovákia
November 23.
A Fiatal Kultúraközvetítõk Regionális Fóruma I – konferencia keretében elõadás a Kultúraközvetítõk Társasága által, Nyíregyházán, az ottani mûvelõdésszervezõ hallgatók számára rendezett
konferencián
A rendezvény szervezõje: Kultúraközvetítõk Társasága
Helyszín: Berzsenyi Dániel Fõiskola – Nyíregyháza
December 5.
A Fiatal Kultúraközvetítõk Regionális Fóruma I., II. – Hidy Péter mesterkurzus címû egynapos
konferencia keretében elõadás a Kultúraközvetítõk Társasága által, Pécsett, az ottani mûvelõdésszervezõ hallgatók számára rendezett konferencián
A rendezvény szervezõje: Kultúraközvetítõk Társasága
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar – Pécs
December 6.
A Bartók CD-összkiadás elsõ megjelenésének ünnepélyes bemutatója
További résztvevõk: Kelemen Barnabás, Kokas Katalin (hegedûmûvészek), Kocsis Zoltán
(zongoramûvész), Kárpáti János (zenetörténész), Mácsai János (zenetörténész)
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Alap, Elnöki titkárság
Helyszín: Bartók Béla Emlékház – Budapest
Serly Piroska s. k.,
az NKA Bizottságának
titkára

900

NKA HÍRLEVÉL

n

AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPRA VONATKOZÓ
2006. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI
BESZÁMOLÓJA*
A 2006. ÉV TÖRTÉNÉSEINEK RÖVID TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓJA
A Nemzeti Kulturális Alap „életében” 2006. január 1-jei hatállyal újabb idõszámítás kezdõdött. A korábban – 1999–2005 évek között – ún. fejezeti kezelésû elõirányzatként mûködtetett Alapprogram 2005. év végével megszûnt, jogutódja – az eredeti, azaz 1993. évben létrehozott Alaphoz
hasonlóan – elkülönített állami pénzalapként mûködõ Nemzeti Kulturális Alap lett.
Az Alappá válás több pozitív elõnnyel jár:
– a kormányzat egésze támogatta ismételt Alappá válását, elfogadva a törvényben megfogalmazott felhasználási céljait;
– olyan pénzforrás áll rendelkezésre, amely fölött nincs vita: az a kulturális területet illeti;
– az autonómiájával lehetõvé vált a kulturális igényekhez való hosszabb távon történõ
igazodás;
– képes összefogni társ szervekkel a kulturális terület fejlesztése érdekében;
– a bevételi elõirányzatának rugalmas kezelésével a lehetõ legnagyobb mértékben alkalmazkodni képes a kulturális folyamatokhoz;
– a miniszteri keret mértéke 25%-ra csökkent (50%-ról); tehát nõtt az autonómiája;
– minden pályázó egyenlõ eséllyel indul programjához szükséges támogatás megszerzéséért;
– a kötelezõ évvégi maradványképzésben „nulláról” indulhatott.
Az Alap létrejötte után megszületett a törvény végrehajtási rendelete, majd megkezdõdött az
ügyrend elõkészítése, amelynek jóváhagyása áthúzódott a 2007. évre. A törvény, a Vhr. és az ügyrend
kialakítását az Igazgatási osztály munkatársai segítették.
Az NKA jogi alapjai tehát megfelelõ feltételeket biztosítanak a törvényben megfogalmazottak
végrehajtására.
Az NKA pénzügyi helyzete kedvezõtlenebbül alakult a 2005. évihez viszonyítva. A megelõzõ
évben ugyanis kivételesen elõirányzatgazdálkodás folytatására volt lehetõség, amely összegét tekintve 9,6 milliárd forintot jelentett. Az NKA 2006. évi elõirányzatának tervezésénél (2005 õszén) még
nem lehetett ismert a megelõzõ (2005.) év tényleges kulturális járulék-bevétele. Csak 2006 januárjában – az APEH-tõl kért adatokból vált világossá, hogy a 2006. évre tervezett bevételi elõirányzat irreális (10,1 milliárd Ft), mert az elõzõ évben mindössze 7,3 milliárd forint kulturális járulék befizetés
történt. A különbözet (2,8 Mrd Ft) bevételére nincs esély, ezért – a miniszteri keret, valamint a szakmai kollégiumok pénzkeretének jelentõs csökkentését kellett végrehajtani. Az év végéig várható kulturális járulékbevételt így az év során 8 milliárd forintban határoztuk meg, amely – év végére –
ténylegesen 8,2 milliárd forintra teljesült.

* Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága – a továbbiakban: NKA Igazgatósága
Nemzeti Kulturális Alap – a továbbiakban: NKA (A szerk.)
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A kulturális járulék bevétel alakulásánál tapasztalható bizonytalanságok miatt több alkalommal egyeztettünk az APEH vezetõivel, akik nagyobb odafigyelést ígértek a helyszíni ellenõrzéseik alkalmával. A bevételek alakulását az NKA Fõkönyvelõsége folyamatosan figyelemmel kísérte,
adatokat szolgáltatott az éves program végrehajtásához.
A 2006. évben a pályáztatás lebonyolításában több olyan feltételváltozást kellett figyelembe
venni, amely módosította annak eljárási rendjét. Ilyenek voltak:
– Az Államháztartási törvény 2006. január 1-jei hatállyal elõírta, hogy nem támogatható az a
pályázó, akinél hatóság (OMMF, vagy EBH) rendezetlen munkaügyi kapcsolatot (továbbiakban:
REMUK) állapított meg. A törvény végrehajtására (késve: februárban!) kiadott végrehajtási rendelet
azonban az év során májusban és szeptemberben módosult, ami a leglényegesebb kérdésben eredményezett változást: ki, hogyan, honnan szerezheti be a REMUK-ra vonatkozó hatósági igazolásokat.
Ezek a változások a pályáztatás ügymenetének a lassítását eredményezték, vagyis a pályázók lassabban jutottak a számukra jóváhagyott támogatásokhoz.
– Az adóigazolások beszerzésének megkönnyítése érdekében – az Államháztartási törvényben
foglaltaknak megfelelõen – választási lehetõséget biztosítottunk a támogatott pályázóknak, amely
szerint vagy a pályázó maga szerzi be az igazolásokat, vagy felhatalmazza az NKA Igazgatóságát,
hogy helyette eljárjon. A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések eredményeként a pályázók
többségének ilyen irányú kívánságát teljesíteni tudtuk.
– Mérföldkõnek számít és jelentõs korszakváltásnak, hogy a beszámolás évében elkészült az
on-line pályáztatás informatikai háttere, amit – tesztelés után – „éles” körülmények között is kipróbáltunk. A jelentõs fejlesztést siker koronázta, az elenyészõ hibát idõközben korrigáltuk, így ma már
az on-line pályáztatásnak – tudomásunk szerint – nincs akadálya.
A fentiek miatt többször változtattuk a pályázati adatlapot és a támogatottakkal kötendõ szerzõdés szövegét. Mindhárom feladat alapjait az Informatikai Osztály szoftverfejlesztésekkel teremtette meg.
Az NKA szervezetei (Bizottság, szakmai kollégiumok, Igazgatóság) kiegyensúlyozott együttmûködése volt tapasztalható a beszámolás évében is. Egy – jelentõsnek mondható – nézeteltérés alakult ki a feladatellátás során az érvénytelenség megállapításának kérdésében, amelyet jogi értelmezés
után tisztázni lehetett. A készülõ ügyrend már ennek megfelelõ eljárást rögzít.
Az év pályáztatási feladatait sikeresen megoldottuk. A már említett okok miatt megváltoztatott
ügymenetet a Pályáztatási Osztály munkatársai elsajátították. Feladatátrendezõdés is történt: Az Informatikai Osztályról a Pályáztatási Osztály kollégiumi titkáraihoz került a pályázókkal kötendõ támogatási szerzõdések elõkészítése, nyomtatása. Ezzel rövidült a szerzõdéskötések átfutási ideje.
2005. évben jelentõs figyelmet fordítottunk azokra a pályázati támogatások kiutalására is, melyek a szerzõdés szerint esedékessé váltak, de különbözõ okok miatt (pl. a pályázó nem küldte meg
adóigazolásait, korábbi pályázataival nem számolt el, stb.) a támogatás kiutalása nem történhetett
meg. Hozzávetõleg mintegy 200 millió forint utalására a pályázók hiányosságaik megszüntetésére
történõ felszólítása-, majd azok rendezése után csak késedelmesen kerülhetett sor. Ha ezt a figyelemfelhívást nem tettük volna a pályázók felé, év végére akár 1 milliárd forinttal több maradvány keletkezhetett volna. Ez az adminisztrációs figyelemmel kísérés a Pályáztatási Osztályon egy fõ
munkatárs munkaidejének a felét tette ki.
A pályáztatással kapcsolatos részletes adatokat a következõ fejezetekben mutatjuk be.
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A minisztériumi fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére kiírt pályázatok kezelését, adminisztrációjának lebonyolítását a FEPÁCS – ismereteink szerint – megfelelõ módon, az illetékes minisztériumi egységekkel, személyekkel közvetlen munkakapcsolatban oldotta meg.
Az Elszámoltatási Osztály folyamatosan végezte a megküldött számszaki elszámolások felülvizsgálatát és készítette elõ a szakmai beszámolók kiértékelését. Igen jelentõs számú volt a kötbéres
elszámoltatás. Eredményes munkájukról a beszámoló késõbbi fejezetében részletesen írunk. Több
pályázó a felszólítás ellenére nem tett eleget szerzõdésben vállalt kötelezettségének, ezért az jogi útra
került.
A Belsõ Ellenõrzési Osztály fõ törekvése szerint figyelemre méltóan emelkedett az ún. teljesítmény-ellenõrzések száma. A teljesítmény-ellenõrzések megszervezése akkor sikeres és hatékony, ha
a partnerek (kollégiumok, pályázók) hozzáállása is korrekt. E tekintetben van lehetõség az eljárás
finomítására.
A helyszíni ellenõrzések során néhány „durva” szabálytalanság megállapítására is sor került,
amelyek egy része jogi úton van, más részben a pályázó saját hatáskörben rendezte ügyeit.
Az NKA Igazgatósága megfelelõ személyi létszámmal látta el feladatait. A 2005. szeptember
hónapban elfoglalt irodaházat „belaktuk”, a még üres státuszokat betöltöttük, az épület mûködtetésében még fellelhetõ hiányosságokat korrigáltuk. Összességében jó, illetve javuló tárgyi feltételek mellett folyhatott a munkavégzés, ami a Gazdasági Fõosztály jó színvonalú gondoskodásának is
köszönhetõ.
Összességében megállapítható, hogy a 2006. év eseménydús volt, több szakterületen jogszabályváltozás miatt, vagy saját elhatározású eljárási és informatikai fejlesztésekre került sor.
Perlik Pál s. k.,
igazgató

AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA

n

NKA HÍRLEVÉL

903

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ
I. Az NKA 2006. évi pénzügyi adatai
Bevételek
Eredeti terv

Módos. terv

Tényleges

Bevételi jogcímek
Bevétel (millió Ft)
1. Kulturális járulék bevétel

10 100,0

8 267,0

8 245,3

2. Külsõ forrásból átvett bevétel

65,0

65,0

3. Más tárcától kapott pályázati célú
bevétel

25,0

25,0

4. Visszatérítendõ pályázati támogatás
visszafizetése

95,0

105,0

5. Pályázati támogatás visszafizetések

121,6

135,0

4,1

4,3

7. Nevezési díjbevétel

26,7

26,7

8. Szerzõi jogi bírság

0,2

0,2

0,1

0,1

4 647,3

4 647,3

13 252,0

13 253,9

6. Kötbér, késedelmi pótlék

9. Egyéb bevétel

115,0

7. Az Alapprogram elõzõ évi maradványának átvétele
Összesen

10 215,0

2006. január 1-jétõl az NKA ismételten elkülönített állami pénzalap lett. Ehhez igazodott a finanszírozási rendszere is, kiadásait saját bevételébõl kell fedeznie.
A jogszabályok értelmében az Alapra nem vonatkozik a Kormány által elõírt összegû kötelezõ
maradványképzési elõírás, ezzel szemben úgynevezett egyenlegtartási kötelezettsége van.
Ez kedvezõen hatott a 2006. évi pénzügyi gazdálkodásra, mivel így a tárgyévben befolyt bevételeket és az Alapprogram elõzõ évi maradványának több mint 4,6 milliárd Ft-os összegét is felhasználhattuk a pályázatok és a mûködési kiadások finanszírozására. Pénzügyi problémák miatt egyetlen
pályázat kiutalását sem kellett a következõ évre halasztanunk.
Az egyenlegtartási kötelezettség azonban azt jelenti, hogy az Alap kincstári számlájának
2007. december 31-ei záró egyenlege nem lehet kevesebb a 2006. december 31-i 2 928,4 millió
forintnál.
Az Alap meghatározó bevétele – elõzõ évi maradvány átvétel nélküli bevételének 96%-a – a
kulturális járulék bevétel. A tárgyévi 10,100 E Ft-os tervezett összeggel szemben a tényleges járulék
bevétel 8 245,3 millió Ft, alig több, mint a tervezett 81%-a. Eltérõen az elõzõ évek havi jóváírási gyakorlatától, 2006-tól a járulékot a Kincstár naponta jóváírja az Alap számlájára, így biztosított a bevé-
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tel alakulásának folyamatos, napi figyelemmel kísérése. Ettõl azonban sajnos nem lett egyenletesebb,
kiszámíthatóbb a járulékbevétel. A 2006-os járulékbevétel összességében 13,3%-kal haladta meg az
elõzõ évit. A bevétel havonkénti arányának alakulása az egyes éveken belül, illetve az egyes évek
azonos hónapjait összehasonlítva is igen vegyes képet mutat. A várható bevétel éves összegének tervezése is csak igen nagy bizonytalansággal történhet.
Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a várható bevétel összegére, miért mondunk mindig
más-más összeget. A teljesség igénye nélkül, íme néhány, valós adatokon alapuló számítás.
– 2005. év elsõ negyedévében az éves bevétel 29,8%-a folyt be. Ha feltételeztük, hogy ez az
arány marad 2006-ban is, akkor a 2006. évi várható bevételt a 2006 elsõ negyedévi teljesítés után
9031 millió Ft-ban határoznánk meg, ami 786 millió Ft-os „túlköltést” okozna.
– Az elsõ félévi adatok alapján kalkulálva a várható bevételt, a következõ eredményt kapjuk:
2005 elsõ félévében jóváírásra került az éves bevétel 52,5%-a. Feltételezve, hogy a 2006. elsõ
félévi bevétel ugyanilyen arányt képvisel, a várható bevételt most 8 546 millióra kalkulálhatjuk, ami
„csak” 301 millió Ft-tal több, mint a tényleges bevétel.
– Gondolhatnánk, hogy ahogy közeledünk az év végéhez a számítások egyre pontosabbak lehetnek. Sajnos nem így van. Lássuk, mit mutat az október.
2005 október végére befolyt az éves bevétel 96,7%-a. A 2006. októberi tényadatok alapján a
2006-os várható bevétel csak 7 647 millió forint lenne, ami majd 600 millió Ft-tal kevesebb mint a
tényleges összeg.
2006. január 1-jét követõen az Alapnak havi finanszírozási tervet kell készítenie, amelyben egy
évre elõre meg kell határozni a tervezett éves bevételek és kiadások havonkénti teljesülését. A 2005.
évi adatok alapján lehetett megtervezni a 2006. évi járulék havi bevételeinek összegét. A finanszírozási terv bevételi oldalának összeállítása nem kisebb gondot okoz, mint a járulékbevétel éves várható
összegének meghatározása. A finanszírozási tervben a költségvetésben megtervezett bevétel havi teljesülését kell megadni. Problémát jelent egyrészt, hogy a tényleges bevétel – amint azt a 2006. évi
adatokból láthatjuk – éves szinten is jóval elmarad a tervezettõl, másrészt, hogy az éves bevétel teljesülésének havonkénti aránya is évenként eltérõ. Pl.:
– 2005 januárjában jóváírásra került az éves bevétel több mint 25%-a. A finanszírozási tervben
tehát szerepel a 2006. évi 10 215 millió Ft-os tervezett bevételének 25%-a, 2,554 millió Ft. Ezzel
szemben a 2006. évi január havi bevétel csak 1 885 millió Ft (az eltérés 669 millió Ft), ami a tényleges
évi bevételnek is csak 23%-a.
Ha teljesült volna a tervezett 10 215 millió Ft-os éves bevétel, akkor januárban annak 23%-a
(2043 millió Ft) folyt volna be az eltérés még így is meghaladná az 511 millió Ft-ot.
A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzõk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 65 millió forintot
utalt át az Alap számlájára. Az együttmûködési megállapodás alapján 41 millió Ft-ot az Ismeretterjesztési és Környezetkultúra, 23 millió Ft-ot a Szépirodalmi Szakmai Kollégium használhatott fel alkotói, illetve könyvszakmai lapok támogatására, 1 millió Ft a lebonyolítási költségek fedezetéül
szolgált.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma között 2005. december 30-án létrejött megállapodás alapján, környezet- és természetvédelmi
folyóiratok megjelentetésének és egyéb közös programoknak a támogatására a KVVM 25 millió Ft-ot
utalt át az Alap számlájára.
A tárgyévben megítélt visszatérítendõ támogatásokból három pályázónak kellett a támogatás
összegét még 2006-ban visszafizetnie. A 105 millió Ft visszafizetése megtörtént. Egy esetben került
sor 10 millió forintnak az azonnali beszedési megbízással történõ leemelésére.
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A pályázati támogatások visszafizetésébõl a ténylegesen befolyt bevétel 135 millió Ft volt. Ez
az összeg az el nem fogadott pénzügyi elszámolások, valamint a fel nem használt támogatások miatti
visszafizetésekbõl ered.
A nevezési díjbevétel a kollégiumok által a pályázati felhívásban elõírt befizetési kötelezettség
teljesítésébõl adódik. Nevezési díjból a Mûemléki Szakmai Kollégium 13,1 millió Ft-tal, a Színházi
Szakmai Kollégium 7,6 millió Ft-tal, a Kiemelt Kulturális Események Kollégiuma 6 millió Ft-tal növelhette tárgyévi pályáztatási keretét.
Bírság, kötbér és késedelmi pótlék jogcímeken a tényleges bevétel összege 4,5 millió Ft volt.
A jogszabályi elõírások alapján év végén a bevételi elõirányzatot a tényleges teljesítésnek
megfelelõen kell rendezni. Ezt a kincstári zárás idõpontjában rendelkezésünkre álló információk
alapján megtettük, a zárás utáni banki napok pénzforgalmáról azonban már nem állt módunkban az
elõirányzat-módosítást a kincstárnak megküldeni. Emiatt összességében 1,9 millió Ft bevételi elõirányzat többletünk keletkezett, az alábbi részletezés szerint:
– elõirányzati lemaradás (-):
= kulturális járulékbevétel 21,7 millió Ft,
– elõirányzati többlet (+):
= december 20-án jóváírt 10 millió Ft visszatérítendõ támogatás befizetés,
= december 19-e és 29-e között jóváírt 13,4 millió Ft pályázati támogatás visszafizetés és
0,2 millió Ft kötbérbefizetés.

Kiadások (pénzforgalmi adatokból)
Kiadási jogcímek

Eredeti terv

Módos. terv

Tényleges

kiadás (millió Ft)
1. Pályázati támogatások

9 279,0

11 658,2

9 341,8*

40,0

40,0

918,7

921,8

921,8

17,3

21,9

21,9

10 215,0

12 753,1

10 325,5

2. NKA kommunikációs kiadásai
3. NKA Igazgatósága mûködési kiadásai
4. Egyéb mûködési kiadások
Összesen

* A kiadás a teljesített pénzforgalom adatait tartalmazza, ez a pályázati támogatásokra 2006. évben kiutalt összeget
jelenti, nem egyenlõ a kollégiumok által 2006-ban megítélt támogatások összegével.

Az NKA a 2006. évi 13 253,9 millió Ft bevételének mindössze 7,1%-át fordította mûködési kiadásokra (az Alap pénzeszközeit kezelõ, a pályáztatást lebonyolító Igazgatóság, valamint a Bizottság
és a szakmai kollégiumok mûködésének biztosítására, – beleértve a Bizottság és a szakmai kollégiumok vezetõinek, tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is, a külsõ forrásokból finanszírozott pályáztatás többletköltségeit, valamint az NKA számlájának vezetésével kapcsolatos bankköltséget.
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Mûködési költségként került elszámolásra az NKA kommunikációjára, valamint a támogatott
folyóiratok auditálására fordított összesen 43,6 millió Ft.
A bevétel 70,5%-a a pályázatok támogatásának finanszírozására szolgált.
Az év végi pénzmaradvány a tárgyévi bevétel 22,1%-a.
Az Alappá való átalakulás következményeként 2006. január 1-jétõl megváltozott a pályázati
célt szolgáló kiadások tervezésének, és tényleges kifizetéseinek részletezése. A pályázati támogatások összegét a költségvetésben és a beszámolóban, az NKA-ról szóló törvény 7. §-ában felsorolt törvényi célok szerint is be kell mutatni.

A kiutalt pályázati támogatások törvényi célok szerinti megoszlását az alábbi felsorolás tartalmazza:
– Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának,
megõrzésének, terjesztésének támogatása
– Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények,
valamint azokon való részvétel támogatása
– Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása
– Mûvészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása
– Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása
– Épített örökség, építõmûvészet támogatása
– Kultúrateremtõ-, közvetítõ, valamint egyéni
és közösségi tevékenységek támogatása
– Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás
– Nemzetközi tagdíjak

3 362,6 M Ft
1 612,2 M Ft
2 633,3 M Ft
332,7 M Ft
58,2 M Ft
304,5 M Ft
1 022,0 M Ft
14,4 M Ft
1,9 M Ft

A 2006-ban kiutalt pályázati támogatások kiemelt kulturális szakfeladatonkénti részletezése:
– Könyv- és zenemûkiadás
– Lapkiadás
– Elõadó-mûvészeti (színház, zene, tánc) tevékenység
– Egyéb mûvészeti tevékenység (pl. film, fotó, képzõ-, ipar-, népmûvészet)
– Közmûvelõdési tevékenység
– Könyvtári tevékenység
– Múzeumi tevékenység
– Levéltári tevékenység
– Védett természeti értékek (Állat- és növénykert)
– Mûemlékvédelem

861,1 M Ft
922,5 M Ft
3 053,2 M Ft
1 839,2 M Ft
615,4 M Ft
625,0 M Ft
683,5 M Ft
366,9 M Ft
12,8 M Ft
362,2 M Ft
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A pénzforgalmi kiadások részletezése a kedvezményezettek köre szerint:
millió forintban, egy tizedessel
Kiadásból
2006. évi teljesítés levezetése

Kiadás

mûködésre*

meghatározott
feladatra

Kedvezményezettek köre
– központi költségvetési intézmények

2 345,6

– alapítvány

1 266,6

1 266,6

– gazdasági társaság

1 394,1

1 394,1

– önkormányzat/vagy intézménye

1 594,7

1 594,7

368,7

368,7

3 355,8

3 355,8

– magánszemély
– egyéb:
= egyesület és egyesülés

1 192,3

= egyház és intézményei

272,9

= külföld

261,6

= Egylet, szövetség, Kht-k.

940,1

1 405,5

1 629,0

Összes kifizetés

10 325,5

940,1

9 385,4

*NKA mûködtetésére

Megítélt pályázati támogatások megoszlása a támogatási összeg nagysága szerint:
Intervallum
Ft
-tól

-ig

2005. év
támogatott pályázatok

2006. év
támogatott pályázatok

db

db

Ft

Ft

0

–

499 999

3 062

809 961 318

3 069

777 258 591

500 000

–

999 999

1 667

1 059 269 906

1 707

1 090 744 108

1 000 000

–

4 999 999

1 466

2 683 129 542

1 327

2 311 544 538

5 000 000

–

9 999 999

181

1 206 454 525

110

690 194 125

10 000 000

–

14 999 999

52

588 366 713

28

306 580 000

15 000 000

–

19 999 999

24

387 558 000

16

262 077 658

20 000 000

–

24 999 999

10

219 400 000

13

266 000 000

25 000 000

–

29 999 999

2

56 751 309

5

125 000 000

30 000 000

–

49 999 999

11

409 200 000

12

422 560 000

50 000 000

–

fölött

8

1 008 000 000

14

1 230 720 000

Összesen:

6 483

8 428 091 313

6 301

7 482 679 020
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Az adatok alapján látható a támogatási összeg „elaprózódása”. A „soknak, kicsit” tendencia állandósulni látszik.
– 2005-ben az összes pályázat 47,2%-a, 2006-ban 48,7%-a kapott 500 E Ft alatti támogatást. A
részükre megítélt támogatás összértéke csupán 10%-a az összes megítélt támogatás összegének.
– 2005-ben az összes pályázat 95,6%-a, 2006-ban 96,9%-a részére ítéltek meg 5 millió Ft alatti
támogatási összeget. A részükre megítélt támogatás összértéke, mindössze a megítélt éves támogatási
összegnek 54–56%-a.
Az NKA bankszámlája 2006. évi pénzforgalmának alakulását és a záró pénzkészletet terhelõ
kötelezettségeket az alábbi levezetés szemlélteti:
NKA bankszámlájának

2006. 01. 01-jei nyitó egyenlege:
2006. évi bevételek
+ függõ bevétel:
2006. évi pénzforgalmi kiadások
2006. 12. 31-ei záró egyenlege:

0,0* M Ft
+ 13 253,9 M Ft
+ 0,2 M Ft
– 10 325,5 M Ft
2 928,6 M Ft.

*Az NKA jogi státuszának változása miatt!

A záró bankszámla egyenleget terhelõ kötelezettségek:
– megítélt, de ki nem utalt támogatások
– jóváhagyható keretmaradványok, kiemelt programok fedezete,
és az NKA törvénye alapján el
nem vonható maradvány
Kötelezettségek összesen:
Szabad pénzmaradvány:

2 101,5 M Ft

827,1 M Ft
2 928,6 M Ft
0 M Ft

II. Az NKA Igazgatósága 2006. évi pénzügyi adatai
A jogszabályok alapján az NKA Igazgatósága feladata 2006-ban – változatlanul – a Nemzeti
Kulturális Alap pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottsága, az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok mûködési feltételeinek biztosítása, az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok által kiírt
pályáztatás szervezése és lebonyolítása, a miniszteri keret terhére megítélt pályázatokkal kapcsolatos
ügyintézés, a pályázati támogatások kiutalása, a kedvezményezettek pénzügyi elszámoltatása, a szakmai ellenõrzések megszervezése, valamint az Igazgatóság mûködésével összefüggõ munkaügyi, társadalombiztosítási, pénzügyi számviteli és üzemeltetési feladatok ellátása.
Az NKA Igazgatóságának feladata továbbá az OKM egyes – kulturális célok támogatására
szolgáló – fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére történõ pályáztatás lebonyolítása is.
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Kimutatás
az NKA Igazgatósága 2006. évi fõbb elõirányzatainak alakulásáról
millió Ft-ban
Elõirányzat

Pénzforgalmi
teljesítés

Megnevezés
Eredeti

Módosított

Személyi jellegû

453,7

527,5

462,9

Járulékok

128,7

151,5

123,5

Dologi

175,1

447,7

239,4

Felhalmozási

172,5

302,6

115,0

27,9

27,9

Átadás NKA-nak
Kiadások összesen:

930,0

1 457,2

968,7

Mûködési bevétel

757,5

36,4

36,4

981,6

981,6

1,0

1,0

438,2

438,2

1 457,2

1 457,2

Átvétel NKA-tól
Felhalmozási bevétel

172,5

Elõzõ évi maradvány
Bevételek összesen
Maradvány:
ebbõl, kötelezõ

930,0

488,5
438,2

Az elõirányzatok módosítására az elõzõ évi maradvány igénybevétele, a felügyeleti szerv helytelen tervezésének javítása, valamint a tárgyévi többletbevételek miatt került sor.
Többletbevételek keletkezése:
– Az NKA kommunikációja és a folyóiratok auditálása, az NKA Bizottsága elnöke és titkára
tiszteletdíj-kifizetése lebonyolításának változása, az NKA bankköltségének kifizetése, továbbá a külsõ forrásokból megvalósított pályáztatás lebonyolításának többletkiadásai miatt, összesen 62,9 millió
forinttal emelkedett meg az NKA-tól kapott mûködési támogatás.
– A nevezési díjbevétel (amelynek adózás utáni része átadásra kerül az NKA részére), a selejtezett számítástechnikai eszközök értékesítése, a tízéves gépkocsik eladása, biztosítási kártérítés, valamint a biztosítási közvetítésért kapott összeg miatt, saját bevételünk összesen 26,1 millió forinttal
emelkedett.
– Az elõzõ évi többletbevétel teljes összegét igénybe kellett vennünk annak érdekében, hogy az
Igazgatóság részére jogszabályban elõírt kötelezõ megtakarítás összegét – amely az eredeti elõirányzat 47%-a – teljesíteni tudjuk. Az irreálisan magas arányú megtakarítási kötelezettség abból adódik,
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hogy a megtakarítás szempontjából bázis évnek tekintendõ 2004. évben – a Gyulai Pál utcai épület átalakítására közbeszerzési kiírással lekötött – 256 millió Ft rendkívüli, egyszeri maradványa volt az
Igazgatóságnak. Indokolt a kötelezõ maradványképzés mértékének felülvizsgálata az OKM részérõl,
mivel ilyen mértékû összeget a jövõben képtelenség kigazdálkodni.

1. a) Létszám- és bérgazdálkodás
A jóváhagyott költségvetés alapján az Igazgatóság 2006. évi engedélyezett létszámkerete
107 fõ volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 90 fõ, az üres álláshelyek száma 10 fõ volt.
(A 10 üres álláshelyet az OKM 2007-ben elvonta.)
2006-ban összesen 6 munkatárssal létesítettünk és 5 munkatárssal szüntettünk meg közalkalmazotti jogviszonyt, így az Igazgatóság közalkalmazottainak létszáma 1 fõvel növekedett.
Év közben 2 fõ közalkalmazotti jogviszonya próbaidõn belül, illetve azt követõ egy hónapon
belül megszüntetésre került, 1 munkatársunk nyugdíjazása miatt szüntette meg közalkalmazotti jogviszonyát, 1 munkatársunk pedig azért hagyta el az Igazgatóságot, mert vidékre költözött, 1 fõ pedig
máshol kedvezõbb ajánlatot kapott.
A létszámváltozások a következõ területeket, szervezeti egységeket érintették:
– 1 fõ sajtóreferenssel csökkent, majd 1 fõvel nõtt az Igazgatási Osztály,
– 1 fõ kollégiumi titkárral csökkent és 1 fõ kollégiumi asszisztenssel nõtt a Pályáztatási
Osztály,
– 1 fõvel csökkent a Gazdasági Fõosztály,
– 1 fõvel nõtt az Elszámoltatási Osztály,
– 1 fõvel nõtt az elnöki szakértõi feladatokat ellátók,
– 2 fõvel nõtt és 2 fõvel csökkent az Informatikai Osztály
létszáma.
Az Igazgatóság 2006. december 31-ei tényleges létszáma 94 fõ volt, ebbõl öten kisgyermekük
otthoni gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon (gyesen, gyeden) vannak.
2006. január 1-jétõl az NKA Igazgatóságán a munkatársak alapilletménye intézményi szinten
átlagosan 6,6%-kal (az elõzõ évinél 1%-kal kisebb mértékben) emelkedtek.
A pótlékok a jogszabályi mértéknek megfelelõen 3,7%-kal emelkedtek 2006. április 1-jétõl.
b) Az NKA tisztségviselõinek díjazása
Az Igazgatóság költségvetésében kerül megtervezésre és kifizetésre a Bizottság tagjai, valamint a Kollégiumok vezetõi és tagjai tiszteletdíja. A tiszteletdíjra a költségvetésben 64 millió Ft-ot
terveztünk, a tényleges kifizetés összege 69,8 millió Ft volt. A többletkifizetés fedezetére a tárgyévi
többletbevétel, illetve az elõzõ évi maradvány nyújtott fedezetet.
A Kollégiumok vezetõi évi bruttó 500 E Ft-os, valamint a kollégiumi tagok évi bruttó 400 E
Ft-os tiszteletdíját miniszter úr 2004-ben állapította meg. A Bizottság tagjai tiszteletdíjának évi bruttó
720 Ft-ra történõ emelésére 2006-ban került sor.
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A tiszteletdíjak kifizetése – az erre vonatkozó miniszteri szabályzat alapján – az alábbi rend
szerint történt:
– a 2005. évi beszámoló elfogadása után a kollégiumi vezetõk és tagok megkapták az elõzõ évi
(500 E Ft, illetve 400 E Ft) tiszteletdíjuk 40%-át, a bizottsági tagok a 2005. évi (600 E Ft) tiszteletdíjuk 50%-át;
– a Bizottság tagjai részére kifizetésre került a 2006. évi 720 E Ft-os tiszteletdíjuk 50%-a;
– a kollégiumok vezetõi és tagjai megkapták a 2006. évi tiszteletdíjuk 60%-át, a pályázati kiírások számától függõen, egy, vagy két részletben.
2. A központosított illetményszámfejtéssel és a kincstári adatokon alapuló adóbevallással kapcsolatos problémák
A központosított illetményszámfejtéssel összefüggésben a kapcsolat egyre rosszabb. Ebben az
esetben sem a kincstár munkatársaival való kapcsolatban látunk problémát, hanem a kincstártól kapott adatszolgáltatások tartalmában és azok idõpontjában.
A bérfeladáshoz, a havi járulék- és adóbefizetésekhez szükséges adatokat rendszeresen késõi
idõpontban kapjuk meg.
Az áprilistól bevezetett elektronikus adóbevallással kapcsolatos tapasztalataink tragikusak. Az
adóbevalláshoz a lemezt a Kincstár állítja elõ, abba „belenyúlni”, az adatokat javítani nem áll módunkban, mivel azok tételes tartalmáról nincs információnk. A bevallás adatai nem egyeznek a saját
nyilvántartásainkkal, de nem egyeznek a Kincstár könyvelési adataival sem. A hibás bevallások miatt
az APEH több milliós adótartozást mutat ki, amit azonnali beszedési megbízással akart a számlánkról
leemelni.
A számfejtõ program az évek során nem hogy javult volna, egyre rosszabb! Most már nem csak
az évközi belépõk jövedelemadó elõlegének levonása történik helytelenül, de rossz a nem rendszeres
kifizetésekbõl történõ adóelõleg számítása is. Ezek miatt számos esetben fordult elõ, hogy munkatársaink egy-egy hónapban alig kaptak fizetést, míg másoknak az év végi adóelszámolásukban több tízezer forintos tartozásuk keletkezett.
A program láthatóan nincs felkészülve a 2007. évi változásokra. Sem a központi számfejtõ
program (KIR) sem az intézménynél mûködõ (IMI) program a januári számfejtésnél még nem tudta
kezelni a különadót. Probléma van a nyugdíj mellett dolgozók járulék és adó levonásaival is.
A kincstári adatok alapján történõ adóbevallás problémát okozott a központosított illetményszámfejtés körébe tartozó pályázók pályázati támogatásainak kiutalásánál is.
A rossz kincstári adóbevallás miatt rendre adótartozás jelentkezik az APEH-nál, így a támogatás kiutalására nem kerülhet sor.
A probléma átmeneti áthidalására 2007. február 16-án a Kincstár és az APEH között megállapodás jött létre, hogy a központosított illetmény számfejtési körbe tartozó központi és önkormányzati
költségvetési szervek részére a pályázati támogatások folyósításához szükséges nemleges igazolást
az APEH a 2006. évre, illetve 2007. elsõ negyedévére vonatkozóan (a havi bevallási kötelezettségek
vizsgálatának mellõzõsével) kiadja. Ez a megállapodás sajnos nem érinti az Országos Támogatási
Monitoring Rendszer (továbbiakban: OTMR) mûködését, itt változatlanul kimutatásra kerülnek a
nem létezõ tartozások is. Azok a pályázóink, akik korábbi nyilatkozatukban felhatalmazták az Igazgatóságot, hogy tartozásaikat az OTMR rendszeren keresztül ellenõrizze, ettõl függetlenül csak saját
maguk tudják beszerezni a szükséges APEH-igazolást.
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III. A 2006. évi pályáztatási tevékenység
A pályáztatás 2006. évi fõbb adatainak értékelése
A 2006-os év fordulópont az NKA életében, mivel az ún. fejezeti kezelésû elõirányzatból újra
elkülönített állami pénzalap lett! A törvényileg megváltozott státusz – a statisztikai adatok alapján –
lényegesen nem befolyásolta a pályázók pályázási kedvét. A 2006-os év már a második év, amelyben
a beérkezett pályázatok száma csökkent az elõzõ évihez viszonyítva. A beérkezõ pályázatok számát
jelentõsen meghatározza, hogy a rendelkezésre álló pénzkeret alapján milyen pályázati felhívásokat
tesznek közzé.
Az alábbi diagram mutatja kollégiumonkénti arányban a beérkezett pályázatokat. 2006-ban is
4 kollégium (közmûvelõdési, képzõmûvészeti, népmûvészeti, zenei) adja a beérkezõ pályázatok jelentõs számát (az állandó kollégiumok 44,3%-át, szám szerint: 5030 db pályázatot). A változás annyi,
hogy a népmûvészeti kollégiumhoz kiemelkedõen sok pályázat érkezett.
A beérkezett pályázatok száma közvetlenül kihat az Igazgatóság egész mûködésére. Annak feldolgozása és rögzítése jelentõs kapacitást köt le az Igazgatóságon.
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1. A következõ táblázat mutatja, hogy az utóbbi hét évben hogy változott a beérkezett és támogatott pályázatok száma, valamint az igényelt és megítélt támogatások összege.
Megnevezés

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Beérkezett pályázat (db)

9675

11 614

11 244

12 459

14 888

12 683

11 820

Támogatott pályázat (db)

5508

7 204

6 605

7 213

8 133

6 483

6 301

Igényelt támogatás (Mrd Ft-ban) 12,1

13,9

15,7

19,5

28,2

23,2

20,6

Támogatott pályázatok igénye
(Mrd Ft-ban)

7,0

8,2

9,2

11,9

14,9

13,9

11,7

Megítélt támogatás összesen
(Mrd Ft-ban)

3,9

4,8

5,6

7,0

8,7

8,4

7,5

A táblazat adataiból látható, hogy 2006-ban minden fõbb adatnál csökkenés tapasztalható a
megelõzõ évekhez képest. Az arányok a 2003-as évhez hasonlítanak.

2. A továbbiakban állandó kollégiumonként elemezzük a pályázatok statisztikai adatait.
Megállapítható, hogy 2006-ban újra a közmûvelõdési kollégiumhoz érkezett a legtöbb pályázat. Szám szerint 1912 db, ebbõl támogatásban részesült 922 db. Ezek a számok gyakorlatilag megegyeznek a 2004. évi adatokkal. (Akkor ez a szám a Közmûvelõdési Kollégiumnál 2030, és 989 volt.)
A legkevesebb pályázat 2006-ban is az Építõmûvészeti Kollégiumhoz érkezett 149 db, ebbõl
támogatásban részesült 63 db. (2004-ben ez a szám a Mûemléki Kollégium esetében: 209, és 95 volt).
Kérdésként merülhet fel, hogy ilyen kevés támogatott pályázat mennyire reprezentálja ezen kulturális
terület támogatását.
A két szélsõ értéket mutató kollégium (Közmûvelõdési és az Építõmûvészeti Szakmai Kollégiumok) között
– a beérkezett pályázatokat tekintve 2004-ben 16-szoros, 2005-ben csak 6-szoros, 2006-ban
13-szoros,
– a támogatott pályázatokat tekintve 2004-ben 11-szeres, 2005-ben 8-szoros, 2006-ban 15-szörös különbség van.

3. A pályázati kiírások jelentõs mértékben megszabják a feltételezhetõen beérkezõ pályázatok
nagyságrendjét, amelyet igen jó közelítéssel elõre lehet tervezni.
A kollégiumok saját hatáskörben döntenek arról, hogy kevesebb pályázat kapjon-e nagyobb
mértékû támogatást, vagy több pályázat kapjon, de kevesebb támogatást.
A támogatott pályázatok igénye az állandó kollégiumok esetén 9,4 Mrd Ft, a megítélt támogatás 5,3 Mrd Ft (56,4%). Ez 4%-kal alacsonyabb, mint 2005-ben. Az igényelt támogatás több mint a felét kapták meg a pályázók.
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A fenti diagramon jól látszanak azok a különbségek, amelyek a beérkezett és támogatott pályázatok száma között mutatkoznak szakmai kollégiumonként.
Látható, hogy a szépirodalmi, fotómûvészeti, ismeretterjesztési kollégiumok jelentõsen az átlag alatti mértékben támogattak pályázatokat. Megfigyelhetõ az is, hogy az intézményi kört lefedõ
2 kollégium (levéltár, könyvtár) évek óta az arányok tekintetében az élen járnak.
Beérkezett (db)

Támogatott/beérkezett

Támogatott %

Könyvtár*

718

564

78,55%

Levéltár*

427

311

72,83%

Zenei

880

561

63,75%

Iparmûvészeti

411

251

61,07%

Népmûvészet

1078

621

57,61%

Tánc

568

320

56,34%

Színház

508

270

53,15%

Múzeum

577

301

52,17%

Mozgókép

598

300

50,17%

1912

922

48,22%

387

175

45,22%

1160

510

43,97%

Építõmûvészet

149

63

42,28%

Ismeretterjesztés

833

311

37,33%

Fotómûvészeti

385

141

36,62%

Szépirodalmi

773

271

35,06%

Közmûvelõdés
Mûemlék és Régészet
Képzõ

*A pályázói kör jól körülhatárolható, a civil szféra nem jellemzõ!
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Az összes állandó kollégiumnál az arány 51,85%, amely a 2005-ös évhez képest nem takar jelentõs elmozdulást, ami azt jelenti, hogy körülbelül minden második pályázat kapott támogatást.
Az elbírált pályázatok fõbb pénzügyi adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza kollégiumi és miniszteri keretbontásban a 2006. évre vonatkozóan.
Az igényelt és a megítélt támogatások közötti arányok is képet mutatnak a kollégiumok pályáztatási gyakorlatáról. A legmagasabb igény – az évtizedekben mérhetõ lemaradás és a feladat jellege
miatt – a mûemléki és régészeti kollégiumhoz érkezett (2 284 105 150 Ft), forrásoldalról tekintve
azonban az igény mindössze 18,3%-át tudták támogatni. A legkisebb igény, mint 2005-ben is az építõmûvészeti Kollégiumhoz érkezett (316 927 199 Ft), melybõl 27% támogatást ítéltek meg.
Állandó szakmai
kollégium megnevezése

Igényelt támogatás
(Ft)

Megítélt
támogatás
(Ft)

Megítélt/igényelt
támogatás (%)

Könyvtár

553 804 737

410 370 324

74,10%

Levéltár

482 942 094

320 008 102

66,26%

Iparmûvészeti

618 300 470

237 078 486

38,34%

Múzeum

1 100 370 375

405 379 436

36,84%

Zenei

2 272 307 100

786 595 000

34,62%

994 881 172

334 558 200

33,63%

1 441 886 761

457 682 250

31,74%

316 927 199

85 650 950

27,03%

1 354 986 781

363 748 768

26,85%

Fotómûvészeti

519 322 727

136 442 745

26,27%

Közmûvelõdés

1 817 360 802

453 400 000

24,95%

889 722 437

218 756 400

24,59%

Népmûvészet

1 114 630 167

223 508 280

20,05%

Szépirodalmi

1 059 801 171

198 660 000

18,75%

Mûemlék és Régészet

2 284 105 150

417 164 000

18,26%

Ismeretterjesztés

1 392 023 366

218 961 086

15,73%

18 213 372 509

5 267 964 027

28,92%

Színház
Mozgókép
Építõmûvészet
Képzõ

Tánc

Összesen
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3. Ideiglenes kollégiumok:
A 4 ideiglenes kollégiumhoz a beszámoló évében összesen 123 db pályázat érkezett.

A beérkezett pályázatok száma ugyan nem volt jelentõs az ideiglenes kollégiumok esetében,
viszont a megítélt támogatás 307,5 millió Ft jelentõsnek mondható. Az alábbi táblázat az igényelt és a
megítélt támogatások arányát mutatja.
Igényelt támogatás
(Ft)

Megítélt támogatás
(Ft)

Támogatás/igény
(%)

38 139 500

11 250 000

29,50

Drámaírói

138 581 251

45 000 000

32,47

Kiemelt Események

284 727 000

207 300 000

72,81

45 763 893

43 941 493

96,02

507 211 644

307 491 493

60,62

Megnevezés
Bábprodukciós

Nemzetközi Kulturális
Támogatás
Összesen

A nemzetközi kulturális támogatások ideiglenes szakmai kollégium esetében a támogatás az
EU Kultúra 2000 projektjén belül támogatást nyert programok önrész finanszírozására szolgált. A támogatási arány magas százalékának oka a támogatási célban keresendõ. A programokat az EU támogatta. Az önrész finanszírozásához nyújtott támogatást az NKA.
A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégium meghívásos pályázat keretében bírálta el a programokat. Ezért magas a támogatási arány.
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4. Megszüntetett pályázatok
2006. évben összesen 167 darab pályázat megszüntetésére került sor (2005-ben 189 db volt).
A megszüntetések miatt felszabadult pénzkeret összege 288 267 270 Ft, ez több mint duplája a
2005. évinek (134,3 M Ft).
A megszüntetések száma a tárgyévben támogatásban részesült pályázatok 2,7%-át érintette, a
2005. évi 2,9%-kal szemben. Ez gyakorlatilag évek óta stagnál.
A fel nem használt összegek, az elõzõ évtõl eltérõen automatikusan visszakerülnek a miniszteri, illetve kollégiumi keretekbe.
Kollégiumonkénti bontásban a legtöbb meghiúsulás a zenei (24 db) és a színházi (23 db) kollégiumoknál volt. A legkevesebb az állandó kollégiumok közül a könyvtári, közmûvelõdési, építõmûvészeti kollégiumnál (1 db) volt.
Pályázatok megszüntetésére több okból került sor, így
– a pályázó lemondása miatt, vagy
– a pályázó nem teljesítette a támogatási szerzõdésben elõírt kötelezettségeit.

5. Módosítási kérelmek
Míg 2005-ben összesen 1764 módosítási kérelem érkezett, úgy 2006-ban ez a szám: 1630.

Megnevezés

módosítási
kérelem (db)

elfogadott
kérelem (db)

Elfogadott/kért
módosítás
(%)

Tárgyévi
támogatott
pályázatok
arányában (%)

1436

1197

83,4

27,0

Ideiglenes

83

67

80,7

25,7

Miniszteri

111

100

90,1

30,8

Összesen

1630

1364

83,7

27,2

Állandó

2006-ban is nagy számban érkeztek módosítási kérelmek, amelyek vegyesen tartalmazzák a
határidõ, illetve jogcímmódosításokat.
A módosítási kérelmek elbírálása során az Igazgatóság minden esetben igyekezett a pályázati
cél megvalósulását figyelembe venni, ezért az állandó kollégiumokhoz beérkezett kérelmek közül
több mint 80%-át engedélyezte. A legtöbb módosítási kérelem a közmûvelõdési és a múzeumi kollégiumhoz érkezett.
A kérelmek ilyen jelentõs száma, és annak nagymértékû jóváhagyása a pályázati felhívások
pontosabb megfogalmazását, a döntések korrektebbé tételét, illetve a pályázók részérõl a pályázatok
jobb kidolgozását teszi szükségessé. Ez nem változik már évek óta.
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6. A beérkezett pályázatok törvényi célkitûzések szerinti megoszlása:

7. Pályázók szervezeti forma szerinti megoszlása 2006. évi pályázatoknál:

Ez a diagram a 2005-ös évhez viszonyítva nem tartalmaz lényeges változást. 2006-ban is a
költségvetési szervek, valamint a nonprofit szervezetek adták a pályázók több mint 70%-át. A magánszemély pályázók száma és így arányuk is csökkent (18%-ról 13%-ra).
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8. Általános megállapítások
A teljes pályáztatás (miniszteri támogatással) vertikumában beérkezett 11 820 db pályázatból
6301 db pályázat kapott támogatást (53,3%, 2005-ben: 51,12%).
Az igényelt támogatás 20 628 M Ft, a megítélt támogatás 7483 MFt (36,3% 2005-ben: 36,3%).
Itt gyakorlatilag nem történt változás az elõzõ évhez viszonyítva.

9. Az NKA állandó, ideiglenes kollégiumai, valamint a miniszteri keret közötti arányokat a következõ táblázat mutatja be:
Igényelt
támogatás
(M Ft)/%

Megítélt
támogatás
(M Ft)/%

Beérkezett
pályázat (db)/%

Támogatott
pályázat (db)/%

(11 364)/96,1%

(5892)/93,5%

(18 213)/88,3%

(5 268)/71,0%

Ideiglenes

(123)/1,0%

(76)/1,2%

(508)/2,5%

(308)/4,0%

Miniszteri*

(333)/2,9%

(333)/5,3%

(1 907)/9,2%

(1 907)/25,0%

6 301

20 628

Kollégium
Állandó

Összesen

11 820

7 483

* Megjegyzés: a miniszteri keret terhére történõ pozitív döntést ismerjük, az elutasított kérelmeket nem.

10. Pályázók száma
Évek

Pályázók száma (db)

Benyújtott pályázatok
száma (db)

Támogatott pályázatok
száma (db)

2001

5585

11 614

7204

2002

4772

11 244

6605

2003

4934

12 459

7213

2004

6366

14 888

8133

2005

5466

12 683

6483

2006

4940

11 820

6301

A fenti táblázat a pályázók száma alapján viszonyít az utóbbi hat évre visszamenõleg.
Egy támogatott pályázatra 2006-ban 1,19 M Ft támogatás jutott a 2005. évi 1,29 M Ft-tal szemben.
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11. Érvénytelen pályázatok
2006 évben benyújtott 11 820 db pályázatból 1086 db volt érvénytelen, ez a pályázatok
9,2%-át jelenti. 2005-ben ez a szám 7,4% volt.
A pályázók több esetben kifogásolják pályázatuk érvénytelenségét. Ez minden esetben kivizsgálásra került. Megalapozatlan döntés nem született. Az érvénytelen pályázatok minden esetben bemutatásra kerülnek a kollégiumok számára. A kollégium kivételes esetben (indokolt szakmaiság)
hiánypótlási lehetõséggel engedélyezheti az érvénytelen pályázat döntésre történõ bevitelét.
Egy pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, illetve a pályázati felhívásban kötelezõen meghatározott kritériumoknak, továbbá ha az NKA-val szemben lejárt, elszámolatlan kötelezettsége van.
Érvénytelen pályázatot benyújtó pályázókat az érvénytelenség okáról minden esetben értesítettük.

12. Elutasított pályázatok
A 11 820 db pályázatból 4177 db pályázat került elutasításra, ez a pályázatok 35,3%-át jelenti.
A nem támogatott pályázatok száma csökkent.
Az elutasítás okát a kollégiumnak nem kell megindokolnia, de a pályázónak lehetõsége van
arra, hogy a szavazati arányokat megismerje írásban benyújtott kérelemre.
Az elutasított, támogatásban nem részesült pályázatokat az NKA Igazgatósága a hatályos iratkezelési szabályzata alapján 60 napon belül megsemmisíti.

13. On-line pályáztatás
A 2006-os év második felében kísérleti jelleggel bevezetésre került az on-line pályáztatás a
könyvtári kollégium egy altémájánál. Ebben az altémában csak on-line módon lehetett pályázni. A tapasztalatok leszûrése a további fejlesztési irányok meghatározásához fog segítséget nyújtani.
A jelenlegi tapasztalatok szerint mind a pályázók, mind az Igazgatóság számára várhatóan
könnyebbséget és biztonságosabb pályázást és feldolgozást fog lehetõvé tenni.

14. Nem utalható tételek listájának kezelése
Az esedékes, de valamilyen ok miatt nem utalható támogatásokat tartalmazó listák tételes feldolgozása a 2006. 07. 27-én kezdõdött. Az összesítõ 223 tételt tartalmazott 201 525 715 Ft összeggel.
A pályázók írásbeli felszólításain kívül számos esetben történt intézkedés az OTMR problémák helyreállítására, illetve REMUK igazolások hiányának pótlására az Informatikai Osztály bevonásával.
Az elsõ írásbeli felszólítások augusztusban, a 2006. 05. 31-ig esedékes pályázatok esetében
történtek. A pályázóknak 2006. 09. 29-i határidõvel kellett hiányosságaikat rendezni. A határidõ el-
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teltével 11 db pályázat került megszüntetésre a hiánypótlások elmaradása miatt. Szeptember hónapban már a 2006. 07. 31-ig esedékes utalások kerültek feldolgozásra 2006. 10. 31-i határidõvel. Ezen
pályázatok közül 2 db lett megszüntetve. Az év végének közelsége miatt október hónaptól már csak
30 nap állt rendelkezésre a pályázóknak hiányosságaik pótlására és intézkedések az aktuális utalási
dátumtól számítva 1 hónapos intervallumon túl történtek. December hónapban már csak telefonon
történt a pályázók tájékoztatása, felszólítása. A 2006. évben kiküldött felszólító levelek darabszáma
havi bontásban az alábbi összesítõ táblázatban szerepel.
Hónap

Darab

Összeg (Ft)

Meghiúsultak (db)

Július

22

7 900 000

1

Augusztus

51

28 298 377

11

Szeptember

33

16 637 000

2

Október

59

38 404 000

0

November

65

91 565 725

3

230

182 805 102

17

ÖSSZESEN

Tapasztalatok:
– A Mozgókép Kollégium által nyújtott alkotói támogatásai esetében fordult elõ, hogy a határidõre benyújtott forgatókönyvek szakmai elbírálása több hónapot vett igénybe, így sok esetben a beküldött hatósági igazolások is sajnálatos módon érvényüket vesztették. A forgatókönyveket ui. három
kollégiumi tagnak kell véleményezni ahhoz, hogy az támogatottá, vagy nem támogatottá váljék. A
forgatókönyvek továbbadása a beszámolás évében objektív (a véleményezésnek kiemelt programok
megvalósításával való egybeesése) és szubjektív ok (hosszan tartó betegség) miatt szenvedett késedelmet. A tapasztalatokat a kollégium értékelte, az eljárási renden változtatott a következõ évre.
– A Mûemlék és Régészeti Kollégiumnál a támogatási összegek utalásának esedékességét a pályázatok megvalósítási határidejéhez igazítják, viszont ettõl számítva a pályázónak még két hónap áll
rendelkezésére az elszámolás beküldésére és csak ezután történik a szakértõi elbírálás, ami szintén
akár 1-2 hónapot is igénybe vehet. Így ezek a pályázatok hónapokon keresztül szerepelnek a listákon,
nagymértékben növelve ezzel a tételszámot és az összeget.
– Általánosságban elmondható, hogy az utalási „Fék” feltételhez kötött pályázatok esetében a
dokumentumok (Elszámolás vagy Forgatókönyv) beérkezése és a szakmai elbírálás utáni Fék feloldás között sokszor hónapok telnek el a kollégiumi szakértés idõigényessége miatt, és mindeközben a
pályázatok folyamatosan részét képezik a heti listáknak. Az érintett kollégiumok: Mozgókép, Mûemlék és Régészet, Kiemelt Kulturális Események Kollégiuma.
Az augusztustól novemberig terjedõ idõszakban összesen 230 db írásbeli felszólítás lett kiküldve 182 805 102 Ft támogatási összeg utalásának érdekében. A listákon szereplõ tételek folyamatos
változása mellett a 2006. évet 169 tétellel és 211 196 848 Ft utalandó összeggel zártuk.

15. A Fejezeti Pályáztatási Csoport 2006. évben végzett tevékenysége
A Fejezeti Pályáztatási Csoport az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzatainak pályázati kiírás útján – OKM Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak alapján – megjelentetett pályázatainak kezelését végzi.
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2006. évi feladatai közé tartozott a pályázati kiírások véleményezése, elõzetes kötelezettségvállalások elkészítése, a beérkezett pályázatok feldolgozása és szakmai fõosztályokra való továbbítása. Miniszteri döntést követõen a pályázók értesítése, szerzõdések elkészítése, támogatások
átutalásának kezdeményezése, pénzügyi beszámolók ellenõrzése, szakmai beszámolók fõosztályokra
való továbbítása, esetenként szerzõdésmódosítások készítése.
2006. évben a pályázati felhívásokra 1742 db pályázat érkezett, melybõl 2006. évben 1126 pályázót részesítettek támogatásban, mindösszesen 502,6 millió forint értékben.
2005. évben 1402 db pályázó részesült támogatásban, melybõl 2006. évben 1106 db pályázó
küldött elszámolást, 268 pályázónak a támogatással elszámolnia nem kellett. Az elszámolás ellenõrzését követõen 1103 db pályázat lezárásra került, 3 db pályázót hiánypótlásra szólítottunk fel. A pályázatok lezárása során 1 pályázó számlájára nyújtottunk be azonnali beszedési megbízást elszámolás
hiányában, de mivel eredményre nem vezetett így az OKM Jogi Fõosztályának a pályázatot átadtuk.
Elszámolás hiányában 12 pályázót szólítottunk fel az elszámolás pótlására, 12 pályázótól a támogatás visszavonásra került, 3 pályázó a támogatást visszautalta.
A Fejezeti Pályáztatási Csoport a feladatait 2006. évben 5 fõvel látta el.

IV. A 2006. évi pályázati elszámoltatás
A pályázók beszámoltatása és pénzügyi elszámoltatása
A pályázatok szakmai és pénzügyi beszámolóinak ellenõrzését a szakmai kollégiumok, a miniszteri pályázatok esetében a Bizottság elnöke és az Elszámoltatási Osztály folyamatosan végezte.
Az ellenõrzött pályázatok mennyiségét alapvetõen befolyásolta a szakmai elvárások szerzõdésekben
rögzített követelményeinek teljesítése, valamint a bonyolultabbá váló pénzügyi elõírások betartatása.
A beérkezett pályázati elszámolások feldolgozása a támogatott pályázatok arányában 90,7%.
A szakmai ellenõrzés alakulása:
2006-ban 5721 db pályázat szakmai ellenõrzése realizálódott. Ezt az alábbi táblázat tartalmazza a fõbb döntéshozók megoszlásában:
1. sz. táblázat
Sorszám

Döntéshozók megnevezése

1.

Állandó kollégiumok

2.

Miniszteri egyedi döntések

3.

Miniszteri keretbõl testület által
javasolt döntések

4.

Szakmailag és
pénzügyileg elfogadott
LEZÁRT pályázatok
2006-ban (db)

Megoszlási arány
a döntéshozók
százalékában
(%)

5166

90,3

361

6,3

9

0,2

Kiemelt programok összesen

92

1,6

5.

Pályázatok külsõ forrásból

42

0,7

6.

Kollégiumok közös pályázatai

51

0,9

7.

NKA összesen

5721

100,0
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2006-ban megváltozott a szakmai ellenõrzést elõkészítõ dokumentum. Az ellenõrzés dokumentálására szolgáló minõsítések bõvítve lettek a teljesítés ellenõrzésre javasolt illetve nem javasolt záradékkal. A minõsítést végzõk ezzel a lehetõséggel nem sok esetben éltek.
A szakmai ellenõrzéssel befejezett pályázatok 90,3%-át (1. sz. táblázat 4. oszlop, 1. sor) az állandó kollégiumok ellenõrzései adták. A folyamatos ellenõrzés az állandó kollégiumok mellett a miniszteri pályázatok esetében valósult meg.
A kollégiumok a pályázati felhívásaikban tovább részletezték a szakmai elvárásaikat. Különös
figyelmet érdemel, hogy a Bizottság által meghatározott címzett- és folyóirat-támogatásokra kiírt felhívásokban, a kollégiumok a pályázatokkal szemben konkrét követelményeket támasztottak.
A Bizottság határozata alapján, a kollégiumok szigorított feltételekkel adhattak támogatást a
folyóiratok megjelentetésére (összevont lapszámok mennyiségi elõírása, MATESZ által végzett egyszerûsített auditálása, kért támogatások mértékének korlátozása).
Ennek megfelelõen a támogatott lapok aránya 2004-rõl 2005-re 22%-al 88 db-al, míg 2005-rõl
2006-ra 8%-al 25 db-al csökkent.
Az állandó kollégiumok közül a támogatott pályázatok darabszámának tekintetében átlag alatti
a szakmai beszámolók értékelése a Mûemlék és Régészeti Kollégiumnál, ami az ügy természetébõl
fakad. A pályázatok döntõ többsége ui. részelszámoláshoz kötött, az önerõ felhasználásával a pénzügyi elszámolás elfogadására is utólag, a kiutalást követõen, a becsatolt szakértõi vélemény és az elfogadott szakmai beszámolót követõen kerül sor. A külsõ szakértõi vélemények beérkezése után a
kollégium a szakmai beszámolók értékelését folyamatosan végezte.
A Bizottság határozatai alapján több kollégium kapott címzett támogatást kiemelt programok
megvalósítására, melyekrõl 2006-ban döntöttek:
– A Múzeumi Kollégium visszatérítendõ támogatás formájában segített három intézményben
megvalósításra kerülõ neves kiállításokat, így az „Öt évszázad spanyol festészete”, „Dzsingisz kán
kincsei” és az „Esterházy-kincs”. E programokból csak egynek a szakmai minõsítése valósult meg, a
többi pénzügyi rendezés alatt áll.
– A Bartók Béla (hanganyag) összkiadásprogram három ütemben került támogatásra.
2006-ban a Zenei Kollégium a támogató döntéseket meghozta, az elsõ ütem szakmai ellenõrzésre várhatóan 2007-ben kerül sor.
– Meghívásos pályázati támogatás keretében szakmai minõsítéssel befejezõdött „A kultúra
pénze – a pénz kultúrája” c. program, melyet a Közmûvelõdési Kollégium támogatott. További két
pályázati témából („XI. Duna Nemzetközi Kulturális találkozó”, és az „Országos közmûvelõdési
szakmai konferenciák szervezése”) egy szakmai értékelése valósult meg, a többi pénzügyi rendezés
alatt áll.
– A Mozgókép Kollégium tíz 1956-os film befejezéséhez nyújtott támogatást, amelybõl kettõ
szakmai minõsítéssel lezárásra került. Öt film pénzügyi elszámoltatása befejezõdött, szakmai értékelése csak 2007-ben valósul meg. Egy film pénzügyi elszámoltatása folyamatban van, elszámolási hiányára felszólítást kapott. Két film beszámolási és elszámolási határideje 2007-ben aktuális.
– A fogyatékkal élõk támogatására a Színházi, Közmûvelõdési Kollégiumok kaptak címzett támogatást. A Színházi Kollégium három támogatott pályázatából egy valósult meg 2006-ban. A másik
kettõ és a Közmûvelõdési Kollégium 41 pályázatának megvalósítási idõszaka 2007-re esik.
A miniszteri keretbõl
– Az Édes Anyanyelvünk II., Drámaírói Pályázat és a Bábprodukciós pályázatokról a javaslattevõ testület véleménye után a miniszter hozta meg a döntést. Ezek a szakmailag ellenõrzött pályázatok 0,2%-át tették ki. A három program keretében összesen 89 db pályázó részesült támogatásban.
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– A Katona József nevével fémjelzett pályamunkák és az Örökhagyók életmû pályázatai közül
három meghiúsult, a támogatásról lemondtak. A többi pályázat szakmai értékelése 2007-ben esedékes.
– Korábbi években lebonyolított Ithaka-program, Nemzeti és Etnikai Ideiglenes Szakmai Kollégium és az Amatõr együttesek utaztatása miniszteri keretbõl támogatott ideiglenes szakmai kollégiumok szakmai értékelése teljes mértékben befejezõdött.
A kiemelt programok 1,6%-os részarányt képviselnek a szakmailag minõsített pályázatok számán belül.
Jelentõs arányt képviselnek a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiumának pályázatai. A kollégium élt a programok megvalósulásának teljesítménymérésével. A megítélt támogatást
két részletben kaphatták meg a pályázók, a második részletet utólag, ha a teljes támogatási összegrõl
elszámoltak. A pályázatokat két alkalommal értékelte a kollégium: egyszer a második részlet kiutalása elõtt, majd szakmákra rendezve az illetékes kollégiumi tagok. A pályázók tartalmas szakmai beszámolókat küldtek, a szakmai értékelés ezeket elfogadta.
A külsõ forrásból is megvalósuló pályázatok szakmai beszámolóit az érintett tárcák szakértõi
minõsítették. Ezek aránya a szakmailag ellenõrzött pályázatok között 0,7%. Az ellenõrzést nagy alapossággal, több esetben bekért kiegészítések után fogadták el.
Külsõ forrás terhére létrehozott következõ három ideiglenes kollégium pályázatainak programjai teljes mértékben befejezõdtek: a Kultúra és Turizmus, a Közkultúra Informatika valamint a Digitális Médiamûvészet.
A Digitális Média és Mûvészetoktatás, a Magyar Mûvészet és a Sajátos Igényû Emberek Ideiglenes Szakmai Kollégiumok 1-1 pályázatának elszámoltatása jogi úton folytatódik.
1994–2006-os idõszakban az összes támogatott pályázat és a szakmailag elfogadott pályázatok
arányát vizsgálva a szakmai kollégiumok a támogatott pályázatok 90,7%-át minõsítették és fogadták
el a szakmai beszámolók alapján a teljesítéseket. (Lásd kimutatás 5. oszlop, 47. sor). A szakmai beszámolók mintegy 0,1%-ánál kértek kiegészítést, illetve új beszámoló benyújtását. A kiegészítések
ismételten szakmai ellenõrzésre kerültek. Egy pályázó nem tudta a szerzõdésben foglalt pályázati célt
teljesíteni, így a kollégium véleménye alapján a támogatás visszautaltatására került sor.
Az alkotói támogatásban részesített pályázó által szakmai beszámolóként benyújtott mûvek,
mûalkotások szakmai értékelésekor nagy felelõsséggel jártak el a kollégiumok. Az elfogadott beszámolókat követõen 340 db igazolást adott ki az NKA Igazgatósága a pályázók valamint a lebonyolítók
részére. 393 db igazolás kiadása áthúzódik 2008-ra. Ennek oka, hogy a kollégiumok sok esetben a
II. félévi pályázati ciklusban hoztak döntést az alkotói támogatások odaítélésérõl. Az áthúzódó programok majdnem felét a Képzõmûvészeti Kollégium által támogatott pályázatok teszik ki.
Az 1994–2006–os években a szakmailag ellenõrzött pályázatok arányát a támogatott pályázatok százalékában és a 2006. évben szakmai ellenõrzött pályázatok mennyiségét kollégiumonként az
alábbi kimutatás tartalmazza.
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Szakmai ellenõrzés aránya 1994–2006-es években
és a 2006-ban szakmailag elfogadott pályázatok száma
2. sz. táblázat
Ssz.

Kollégium megnevezése

Támogatott
pályázatok
1994-2006-ig
összesen (db)

Szakmailag
és pénzügyileg
lezárt pályázatok
1994-2006-ig
(db)

A lezárt
pályázatok
aránya
a támogatotthoz
viszonyítva
(4:3) (%)

A (4)-bõl
a 2006-ban
lezárt
pályázatok
száma
(db)

1. Mozgókép

5 205

4 849

93,2

287

2. Irodalom-könyvkiadási

2 871

2 870

99,9

0

864

862

99,8

0

4. Színház

3 076

2 769

90,0

264

5. Zene

6 230

5 486

88,1

401

6. Tánc

2 421

2 065

85,3

227

7. Képzõ

6 914

6 256

9050

491

8. Ipar

3 254

2 976

91,5

248

9. Fotó

1 590

1 418

89,2

146

4 559

3 953

86,7

464

13 465

12 582

93,4

723

12. Könyvtár

7 524

6 869

91,3

502

13. Levéltári

2 761

2 376

86,1

314

14. Múzeumi

3 207

2 891

90,2

333

738

663

89,8

91

16. Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

1 631

1 250

76,6

318

17. Szépirodalom

1 687

1 307

77,4

229

412

223

54,1

128

5 884

5 578

94,8

361

20. Összmûvészet

323

323

100

0

21. Ithaka-Program

32

31

100

1

349

349

100

5

23. Amatõr Együttesek Utaztatása

63

63

100

1

24. Édes Anyanyelvünk

55

2

3,6

1

3. Folyóirat-kiadási Kollégium

10. Népmûvészet
11. Közmûvelõdési

15. Építõmûvészet

18. Mûemlék és Régészeti
19. Miniszteri

22. Nemzeti és Etnikai ISzK
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Kollégium megnevezése

Támogatott
pályázatok
1994-2006-ig
összesen (db)

Szakmailag
és pénzügyileg
lezárt pályázatok
1994-2006-ig
(db)

A lezárt
pályázatok
aránya
a támogatotthoz
viszonyítva
(4:3) (%)

A (4)-bõl
a 2006-ban
lezárt
pályázatok
száma
(db)

25. Drámaírói pályázat testülete

18

0

0

0

26. Bábprodukciós ISzK

16

1

6,3

1

27. Kultúra 2000 ISzK

40

25

62,5

14

28. Millenáris Rendezv. ISzK

42

42

100

0

29. EU Kommunikációs ISzK

15

15

100

0

30. Külhoni Intézmények SzK

27

26

96,3

0

31. Mûvészetoktatási ISzK

46

46

100

0

32. Holocaust Megemlék. ISzK

165

159

96,4

0

33. Kiemelt Kulturális Események

110

78

70,9

78

21

0

0

0

35. Digitális Kultúra

180

177

98,3

1

36. Magyar Mûvészet

94

93

98,9

0

306

306

100

1

38. Sajátos igényû emberek ISzK

92

91

98,9

1

39. Fogyatékkal Élõ Emb. ISzK

32

32

100

0

40. Közkultura Informatika ISzK

22

22

100

5

41. Digitális Médiamûvészet 2004

34

34

100

34

42. Közgyûjteményi Testület

151

151

100

0

43. Népmûvészet-Táncmûvészet

266

263

98,9

3

44. Közmûvelõdés-Könyvtár

119

119

100

0

45. Közmûvelõdés-Zene

79

79

100

0

46. Populáris Zene ISzK.

70

48

68,6

48

77 056

69 817

90,6

5721

396

396

100

0

40

40

100

0

77 492

70 253

90,7

5721

34. Nemzetközi Kulturális Tám.

37. Kultúra és Turizmus

47. NKA összesen
48. Honfoglalás
49. NKA lebonyolítású
50. Mindösszesen
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A pénzügyi elszámoltatás tapasztalatai
A 2006. évben 6236 db pályázat pénzügyi elszámoltatása valósult meg, 1326 db elszámolás
továbbintézkedést igényelt. A beérkezett elszámolások pénzügyi felülvizsgálata folyamatos volt.
A pénzügyi elszámolás megkönnyítését szolgáló ún. elszámoló lap – a program teljes és tényleges
költségének közlése érdekében – bõvült egy sorral, ami a programhoz nyújtott támogatás és az egyéb
források viszonyának elemzéséhez nyújt segítséget.
Az elszámolások feldolgozása során tapasztalt formai és tartalmi hiányosságok továbbra is
fennálltak.
Az ismétlõdõ formai hiányosságok:
– nem a szerzõdés mellékleteként megküldött elszámoló lapon számolnak el a pályázók, hanem
az általuk készített Excel táblában, de a nyilatkozatokat nem vezették rá erre a lapra,
– két pályázat elszámolását összevonták,
– nem töltik ki az elszámoló lap utolsó sorát, ami tájékoztató jellegû a program tényleges költségérõl.
Tartalmi hiányosságok:
– a támogatás felhasználására a szerzõdésben rögzített megvalósítási idõszakot követõen került sor,
– a határidõ-módosítási kérelmeknél nem értelmezték külön a megvalósítási és elszámolási határidõt,
– a szerzõdésben rögzített jogcímeket figyelmen kívül hagyták,
– a bizonylatok érvénytelenítését nem, illetve szabálytalanul a számla másolatokon végezték el,
– a szakmai beszámolókat nem megfelelõen készítették el, nem küldtek PR-anyagot és a megjelentetett kiadványokon a régi logót szerepeltették.
Típushiba, hogy az elszámolásban szereplõ bizonylatok teljesítési ideje a megvalósítási határidõn kívül esett. Ez sajnos az elõzõ évhez képest sem javult. Ezek az elszámolások továbbintézkedést
igényeltek.
2006-ban négy pályázat részesült visszatérítendõ támogatásban. A pályázati célok 2006-ban
megvalósultak, de a visszatéríttetés és elszámolás 2007-ben esedékes. Egy 2004-es pályázat esetében
a program megvalósult, a pályázó kérte a támogatás átminõsítését vissza nem térítendõvé, amelyhez
miniszter úr hozzájárult, így a visszafizetési kötelezettség megszûnt.
A pályázók 1630 esetben kértek határidõ- és jogcímmódosítást, 231 esetben a szerzõdésben
rögzített elszámolási határidõ után. A kérelmek elbírálására a késedelmesen benyújtott idõszakra esõ
kötbér megfizetését követõen került sor. Az elszámoltatás a kérelmeket véleményezte, melyet a feldolgozó szoftverben is rögzített.
A két részletben illetve az utólagos támogatás kiutalások esetében 7 pályázó nem tudta a megítélt támogatást teljes egészében felhasználni, így részére csökkentett, a megítélttõl kevesebb összeg
lett kiutalva. A pályázati cél megvalósult, ezt a szakmai értékelés is elfogadta.
A beérkezett pályázatok döntése elõtt végrehajtottuk a pályázóra vonatkozó kötelezõ „elõélet”
vizsgálatot. 2006-ban összesen 11 568 db elbírált pályázathoz kapcsolódó korábbi pályázatok minõsítését kellett gyorsan rövid idõ alatt elvégezni. Lejárt határidejû és teljesítetlen követelése miatt 5 pá-
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lyázót kellett a soron következõ döntésekbõl érvénytelenség címen kizárni a pályáztatási körbõl.
Ebbõl egy pályázót négy kollégiumi döntésnél, mivel a FEPÁCS-nál nem pótolta az elszámolási hiányát, négy pályázót pedig az NKA-val szembeni teljesítetlen lejárt követelésének rendezetlensége
miatt. A kollégiumi tagok összeférhetetlensége miatt a Bizottság elé terjesztett ún. technikailag halasztott pályázatokra az érvénytelenségi vizsgálatot ismételten elvégezte az Elszámoltatási Osztály.
A Nemzeti Filmiroda megkeresése alapján – a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve – több
filmes szervezet regisztrációjához az igazolás akkor került kiadásra, ha az NKA és FEPÁCS -nál mint
pályázók lejárt követeléssel nem rendelkeztek. 2006-ban 126 szervezettel bõvült a regisztrációt kérõk
száma. Az elõzõ évivel együtt 781 szervezet állandó figyelését kellett elvégezni. Három pályázónak
az elszámoltatása jogi intézkedés alatt áll. Regisztrációjához az igazolás kiadására az NKA Igazgatósága nem járult hozzá.

Határidõre el nem számolt pályázók kötbérezése
Az elszámolási határidõk be nem tartása miatt 1357 pályázó felszólítására került sor kötbér fizetése mellett. A felszólított pályázók közül 159-nek ismételt felszólítást kellett küldeni. A kötbért
1094 pályázó befizette, 48 esetben nem volt felróható a szerzõdésszegés, így mentesültek a kötbér
megfizetése alól, 151 pályázó nem teljesítette a kötbér befizetést, így a követelést 2007-ben kell érvényesíteni. 64 pályázó nem reagált az ismételt felszólításokra. Ezen pályázók elszámolásának rendezését jogi ügyintézés keretében kell elérni.

A beérkezett elszámolások feldolgozásának alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Az 1994. és 1998. évben támogatott pályázatok szakmai és pénzügyi ellenõrzése befejezõdött.
Az 1995–1997, valamint 1999–2002-ig támogatott pályázatok többsége esetében – azaz a
46 db szakmai ellenõrzésre váró és 37 db jogi intézkedésen lévõ kivételével – a szakmai és pénzügyi
beszámolók elfogadásra kerültek, így azok befejezett minõsítést kaptak.
A beérkezett elszámolások folyamatos feldolgozásának eredményeként a támogatott pályázatok 90,7%-a szakmai és pénzügyi értékelés után lezárásra került. (17. oszlop 2. sor.). További 1,2%-a
a pénzügyi elszámolás elfogadását követõen szakmai ellenõrzésre vár (17. oszlop 3. sor.) A jogi intézés alatti pályázatok aránya 0,1% (17. oszlop, 4. sor). Az elszámolás alatti pályázatok aránya 2%
(17. oszlop 5. sor). Az 1510 db elszámolás alatti pályázatok egytizede még a támogatás kiutalása
elõtt áll, részben küldtek be szakmai beszámolót (kiadványt), így elszámoltatásukra csak az utalást
követõen, és a pénzügyi elszámolás megküldése után kerülhet sor. Az elszámolásra felszólított pályázatok számának aránya 0,1% (17. oszlop 6. sor). A támogatott pályázatok 5,9%-a 2007–2008-ban realizálódik, tehát értékelésük csak a jövõben lesz aktuális (17. oszlop, 7. sor).
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A 4.sz. melléklet adatait az alábbi diagram szemlélteti.

V. A 2006. évi informatikai tevékenység
Az NKA Igazgatóságán az informatika területén elvégzett feladatok:
1. A zavartalan munka alapvetõ feltétele a felhasználók részére a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása. Ez mind az alkalmazott szoftverek, internet, e-mail, mind pedig a hardverek és a hálózat oldaláról döntõ többségében megvalósult. A rendeltetésszerû munka feltételeit a munkatársak
részére biztosítani tudtuk. Az év folyamán említésre méltó leállás, rendszerkiesés nem történt.
2. Számítástechnikai eszközparkunk viszonylag korszerû, az év folyamán az elavult, amortizálódott eszközök többségét lecseréltük. A kisebb meghibásodásokat kijavítottuk, illetve ha szükséges
volt, szakszervizzel javíttattuk.
3. Megújítottuk, és biztonságosabbá tettük adatmentési rendszerünket, új automatikus mentést
végzõ hardver-, valamint szoftvereszközök beszerzésével és üzembeállításával.
4. Frissítettük internetes levelezõ rendszerünket a GroupWise 7. verziójának telepítésével.
5. A rendszergazdák munkájának könnyítése érdekében megvásároltuk a ZENworks 7 Suite
szoftvert, amelynek segítségével lehetõvé vált az egyes felhasználók részére a távoli szoftver telepítés; az egyes munkatársak által telepített (esetleg illegálisan) szoftverek távoli ellenõrzése; távoli
munkaállomás felügyelete stb.
6. Megújítottuk OSL szerzõdésünket a Microsofttal.
7. A pályázati adatlapok feldolgozásának könnyítése és gyorsítása érdekében nagyteljesítményû szkennert és korszerû karakterfelismerõ szoftvert vásároltunk.
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8. 2006-ban, az elõzõ évben indított nagy fejlesztéseket folytattuk. Ennek keretében fejezõdött
be az on-line pályáztatás kialakítása, amelyet szeptembertõl éles körülmények között alkalmaztunk.
A rendszer folyamatos éles körülmények közötti felhasználásra kész.
9. Sok gondunk volt a pályázók köztartozásainak a MÁK OTMR rendszerén keresztül történõ
kezelésével. Viszonylag sok nehézség árán tudtunk a feltételekhez alkalmazkodni, de az alkalmazkodás ma sem teljes. A HTMH részére történõ folyamatos on-line adatátadás kifejlesztése nem fejezõdött be a különbözõ szervezeti változások következtében.

VI. A 2006. évi belsõ ellenõrzés folyamán leszûrt tapasztalatok
Folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés
Függetlenített belsõ ellenõrzés
Az NKA-nál lezajlott külsõ és belsõ ellenõrzések summázható tapasztalatai
Az NKA Igazgatóságának vezetõje mindhárom ellenõrzési formát mûködtette a beszámolás
évében.
A tevékenység többféle módon, egymást kiegészítve valósult meg:
– A vezetõi értekezlet – ami beszámoltató, tanácskozó, döntés-elõkészítési és döntési fórum –
heti gyakoriságú mûködtetésével,
– A folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzések mindennapi gyakorlata révén;
a szabályzatoknak, a folyamatleírásoknak, igazgatói utasításoknak megfelelõen,
– A függetlenített belsõ ellenõrzés révén.
A tapasztalatokat összegezve megállapítható, a FEUVE, az érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési szabályok rendben érvényesültek, az intézmény a vonatkozó jogszabályok és belsõ utasítások betartásával jár el. Az alkalmazott informatikai, kezelõ és nyilvántartó számítógépes
programok az alapfolyamat egészét átfogják és megnyugtatóan zártak. A rendszer sokrétû és az igényeket követõ, megújuló, terebélyesedõ szolgáltatásokkal bír. Az analitikák biztosítják, hogy az idõszaki, éves vagy következõ idõszakra vonatkozó kötelezettségvállalások megállapíthatók, elkülöníthetõk legyenek.
A belsõ ellenõrzési szervezet terve a 2004-ben kijelölt stratégia nyomvonalán épült fel. 2005
során a megnövelt ellenõrzési kapacitásokat elsõsorban a külsõ helyszíni pénzügyi ellenõrzések számának emelésére és a teljesítmény-ellenõrzések megindítására fordítottuk. 2006-ra a teljesítmény-ellenõrzések volumenének s egyúttal az arányuknak a növelése volt a cél. A kulturális élet teljes
skáláját képviselõ pályázók pályázatkezelése, a megvalósítás és az elszámolás az elemzések alapján
közepes kockázatú. Az átlag körül nagy a szóródás, szignifikáns szórásterjedelmek figyelhetõk meg
az egyes pályázói szegmenseknél (költségvetési szervezetek, kisebb nonprofit szervezetek, kisvállalkozások, egyéni pályázók stb.). A teljesítmény-ellenõrzések kockázatelemzéssel történõ megközelítése a szakmai kollégiumokkal közösen folytatott munka során alakult ki.
A helyszíni ellenõrzések úgynevezett „lefedettségi” mutatója, a vizsgált pályázatok hányada az
összes támogatáshoz viszonyítva (2004-ben 3,8%, 2005-ben 7,8%, 2006-ban pedig 14,6% volt)
emelkedett.
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A megállapítások elfogadottsága a vizsgálatok túlnyomó részénél rendben lévõ volt. A belsõ
ellenõrök megvalósítható ajánlásokat tettek, a jelentések érdemi javaslatokat tartalmaztak. A következtetést a vizsgált szervezetek részérõl visszajuttatott felmérõ lapok is tanúsították.
Az egyes ellenõrzési típusok idõszükséglete nõtt. A belsõ ellenõrzésre vonatkozó jogszabály
módosítása 2006. évben nyújtotta az ügymenet átfutási idejét, amelyhez a kötelezõen használandó
dokumentumok számának növekedése társult. A számba vett kockázati tényezõk emelkedése és a teljesítmény-ellenõrzések aránynövekedése is felfelé mozgatta a vizsgálatok fajlagos idõráfordítását.
Az ellenõrzési munkát segítette a nyilvánosság. Az éves jóváhagyott programot megjelentettük
az NKA portálján. Részletes tájékoztatást adtunk közre az elõzõ évi ellenõrzések általánosítható tapasztalatairól és a gyakrabban elõforduló hibaforrások elkerülésének módjáról.
Elsõbbségi sorolást kaptak a nagyobb összegû támogatásban részesült pályázók ill. projektek.
Az egyes szakmai kollégiumok által támogatott pályázatok összeg szerint a valós összetételüket megközelítõ súllyal jelentek meg a vizsgálatokban Az ellenõrzések egyharmadát vidéki pályázóknál végeztük. A vizsgálatok valamennyi – szám szerint 16 – állandó szakmai kollégium, illetve a Kiemelt
Kulturális Események Kollégiuma illetékességi területére kiterjedtek. Az év közben vizsgálatonként,
2007. év elején pedig összefoglaló jelleggel valamennyi kollégiumi elnök általános és a saját kollégiumára vonatkozó konkrét tájékoztatást kapott.

A mutatók összefoglalóan:
Megnevezés
I. Pályázók helyszíni ellenõrzése
1.Teljesítményvizsgálatok száma
2. Támogatás összege, ezer forintban

2005

2006
18
56 811

23
144 010

3. Pénzügyi ellenõrzések száma
4. Támogatás, ezer forint

70
603 888

40
950 218

II. Pályázók mindösszesen
1. Vizsgálat
2. Támogatás, ezer forint

88
660 699

63
1 094 228

A miniszteri keretbõl nyújtott támogatások vizsgálata 313 millió forint felhasználásának áttekintésére, azaz 10 pályázó 11 pályázatára terjedt ki. A 16,2 százalékos arány – a teljes miniszteri kerethez viszonyítva – némileg meghaladta az átlagos lefedettségi mutatót.
Az elvégzett teljesítmény ellenõrzések összességükben igazolták, hogy a felhívásoknak megfelelõ pályázati célok teljesültek, az esetek többségében gondos folyamatfigyelés mellett és magas
színvonalon. Ezekrõl sokszor még a pályázók saját szakmai beszámolói sem adtak megfelelõ képet.
Már a pályázati felhívásokban részletesebben elõ kell írni a szakmai beszámoló szempontjait, s ahol
lehet, a teljesítmény számszerû adatokkal történõ alátámasztását. Különösen a vizsgált folyóiratok
esetében fordult elõ, hogy a benyújtott költségvetés nem volt kellõen megalapozott.
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Az év során összesen 40 pénzügyi vizsgálat történt. Az esetek zömében a támogatások felhasználása megfelelt a pályázati célnak. Ezt nagy átlagban az elszámolások megfelelõen tükrözték. Elõrelépést tapasztaltunk a számlák kezelésénél, jóllehet sok volt még a hiányosság. Olyan számlákat
fogadtak be, amelybõl nem állapítható meg a szolgáltatás tartalma, vagy a jelölt szolgáltatás nehezen
hozható összefüggésbe a pályázati céllal, elmulasztják a számlán a teljesítésigazolást és az utalványozást, szabálytalanul hajtják végre a számlák érvénytelenítését. Tudatosítanunk kellett, hogy az eredeti
számla hiányát pénzügyi hiányként – vagyis visszafizetendõ tételként – kell tekinteni. Több alkalommal hiányoztak a számlát alátámasztó dokumentumok (árajánlat, megállapodás, szerzõdés). Sok
probléma adódott a határidõk tartásának és a különféle módosítások (jogcím, megvalósítás, elszámolás) kellõ idõben történõ, szabályos kezelésének elmulasztása miatt. Elõfordult az átlagból kirívó
szabálytalanság is:
– Az elszámoláskor a számlák pénzügyi teljesítése még nem történt meg;
– A támogatások felhasználása az engedélyezett jogcímtõl eltért;
– Más pályázathoz is ugyanazon számlákkal történt az elszámolás;
– Egyes szerzõdések nem tartalmazták az alapvetõ tartalmi kellékeket;
– A számlák eredeti példányait nem tudták bemutatni;
– A szállítói számlák egy része közvetített szolgáltatásokat is tartalmazott, illetve a közvetített
rész is tovább „kiközvetítésre” került;
– A pályázó bruttó módon számolt el, ugyanakkor az áfát visszaigényelte;
– A felmerült kiadásokat a pályázó a könyvelésben nem rögzítette;
– A szerzõdéses PR-kötelezettségeket nem, vagy csak részben teljesítették.
Az elõzetes jelentés nyomán az ellenõrzött szervezetnek módjában volt észrevételeket, magyarázatot vagy kiegészítést tenni. A megállapítások milyenségétõl függetlenül a pályázó partnerek és az
Igazgatóság belsõ ellenõrzésének munkakapcsolata túlnyomórészt zökkenõmentes volt.
A teljesítmény-ellenõrzési vizsgálatok megállapításai 5 esetben intézkedési terv készítését tették szükségessé. Ezek közül egy – 2005-rõl áthúzódó, idõközben lezárt – vizsgálat során, a pályázónál tapasztalt súlyos szabálytalanságok miatt az ellenõrzés visszafizetési javaslatot tett. Döntést
követõen 2006-ban 1 500 000 forint visszafizetése történt meg. Három – intézkedési terv készítését
igénylõ – vizsgálat 2006. december 31-én még folyamatban volt.
A pénzügyi ellenõrzések során tett megállapításaink nyomán 10 pályázótól kértünk intézkedési
tervet. 3 pályázó 6 pályázatánál az ellenõrzés a támogatási összeg egy részének visszafizettetésére tett
javaslatot összesen 3 797 528 Ft összegben. Döntést követõen két pályázónál összesen 717 500 Ft
visszafizetésre került, egynél jogi eljárás van folyamatban (3 080 028 Ft).
A vizsgált szervezet minõsítése öt kategória valamelyikébe való besorolással történt, a kategóriák lényegében meghatározták a javaslatok jellegét és irányát is:
– Megfelelõ: képesség a célkitûzések megvalósítására, a kockázatok kezelésére.
– Korlátozottan megfelelõ: elfogadható teljesítmény; a megállapított hibák a szokásos munkafolyamatok mellett javíthatók.
– Gyenge: a folyamatok rendszere több hiányosságot mutat; azonnali korrekciós intézkedés
szükséges.
– Kritikus: alapvetõ belsõ ellenõrzési pontok nem mûködnek, a vezetés javító intézkedéseit
gyakori beszámoltatással kell egybekötni.
– Elégtelen: sürgõs beavatkozás elmulasztása a szervezet életképességének veszélyeztetésével jár.
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2004 évi
ellenõrzések
minõsítéseinek
megoszlása %-ban

2005 évi
ellenõrzések
minõsítéseinek
megoszlása %-ban

2006 évi
ellenõrzések
minõsítéseinek
megoszlása %-ban

Megfelelõ (5)

63,6

48,2

48,3

Korlátozottan megfelelõ (4)

18,2

29,4

35,0

Gyenge (3)

13,6

8,2

5,0

Kritikus (2)

4,5

5,9

0,0

Elégtelen (1)

0,0

8,2

11,7

100,0

100,0

100,0

4,4

4,0

4,1

Minõsítési kategória és az
átlagolásnál alkalmazott
súlyok

Összesen
Súlyozott átlag

Az ellenõrzési nyomvonalak teljes körûen, lefedve az NKA Igazgatósága teljes pályáztatási és
belsõ mûködési folyamatait, felülvizsgálatra kerültek, s az átdolgozási határidejük 2007 elsõ negyedéve.
A vezetés megállapította, hogy az Intézmény ellenõrzési rendszerében és gyakorlatában, a stratégiai irányzatban nincs szükség váltásra.
A munkához a tárgyi-technikai feltételek rendelkezésre álltak, javultak (elhelyezés, berendezés, távközlés, irodatechnika, számítógép). A munkatársak megfelelõ számítógépes felhasználói ismeretekkel bírnak. Egy célszerû ellenõrzési szoftver bevezetése kétségkívül növelné a
termelékenységet és a hatásfokot. Elõkészítését megkezdtük.
Az NKA Igazgatósága szervezetén belül az ellenõrzési egység a jogszabály szerint megjelölt
helyen – az igazgató közvetlen irányítása alatt – van. Összeférhetetlenségi eset vagy a funkcionális
függetlenség megsértése nem fordult elõ. Az ellenõrzési programok kialakítása, a módszer megválasztása – a belsõ ellenõrzési vezetõ jóváhagyása mellett – a vizsgálatot végzõ ellenõr önálló feladata,
aki befolyástól mentesen felel a megállapításokért, a jelentés tartalmáért és javaslataiért.
Összességében tehát törekvés tapasztalható arra vonatkozóan, hogy mind a pályázók helyszíni,
mind a belsõ folyamatok ellenõrzési rendje minimalizálja a kockázatokat. Ezt elsõsorban a szerzõdések és a belsõ szabályzatok elõírásainak betartásával lehet biztosítani.

VII. Igazgatási jellegû tevékenységek
Igazgatási ügyek
Az NKA pályáztatásával szorosan összefüggõ tevékenységek:
Az osztály alapfeladatát továbbra is az Igazgatóság által megkötendõ támogatási szerzõdések
jogi szempontú átnézése, folyamatos karbantartása, a jogi dokumentációk, kötelezõen csatolandó
mellékletek, iratok ellenõrzése jelentette.
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Az Igazgatósághoz érkezett módosítási kérelmek elbírálásához jogi szakvéleményeket készített az osztály a támogatási szerzõdésekben leírt feltételek és lehetõségek alapján.
Továbbra is a kiemelt feladatok közé tartozott a pályáztatási tevékenységet megalapozó külsõ
források igénybevételét lehetõvé tévõ szerzõdések elõkészítése, az azok megkötésében való közremûködés. Ez jelentette az NKA Igazgatósága és a finanszírozást biztosító MASZRE közötti közvetlen szerzõdéskötést.
Feladata volt az osztálynak továbbra is az ideiglenes szakmai kollégiumok alapító okiratainak
karbantartása.
A Bizottság által elõírt folyóirat-támogatás szakmai-pénzügyi megalapozásához szükséges folyóirat-auditálás elõkészítésében, lebonyolításában az osztály jelentõs szerepet vállalt.
Folytatódott – a Bizottság döntése alapján – az NKA kommunikációs tevékenysége, amely
közbeszerzési eljárások elõkészítésében és lefolytatásában jelentett feladatot az osztály számára.
Az év folyamán szinte folyamatosnak tekinthetõ feladatot jelentett a pályáztatás lebonyolításához szükséges Pályázati adatlap, az ahhoz szorosan kapcsolódó Pályázati tájékoztató, a Támogatási
szerzõdés és annak mellékletei, valamint a támogatási döntésrõl szóló értesítõ levelek átdolgozása.
Ennek központi eleme az államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a rendezett
munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó új rendelkezése, majd többszöri módosulása volt, amely következtében át kellett alakítani az új szabályozásnak megfelelõen a pályáztatási rendszerünket. Szükséges volt kialakítani egy új, a rendezett munkaügyi kapcsolatok meglétét figyelõ informatikai
rendszert, ami érintette mind az Igazgatási, mind a Pályáztatási, mind az Informatikai Osztály feladatait. Az osztály feladata volt az ezt elõsegítõ szabályozás megalkotása is.
Az év elején kezdõdött meg a köztartozás-igazolásokra vonatkozóan az Országos Támogatási
és Monitoring Rendszeren (OTMR) keresztül történõ ellenõrzés.
Az OTMR-rel megkötött megállapodás elõkészítése, illetve az erre vonatkozó belsõ szabályozás megalkotása szintén az osztály feladatát képezte.
Az év folyamán szinte folyamatosnak tekinthetõ feladatot jelentett a Budapest VI. kerület, Bajza utcai székház értékesítése ügyében folytatott egyeztetés a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal. Ennek lezárását jelentette az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján az
épület vagyonkezelõi jogának átadása.
Az NKA és az NKA Igazgatósága mûködését szabályozó jogi normák értelmezése, állásfoglalás kialakítása, valamint a gyakori jogszabályváltozások figyelemmel kísérése szintén az osztály feladatát képezte.
A 2006. január 1-jén hatályba lépett, átfogó törvénymódosítás miatt szükségessé vált a végrehajtási rendelet jelentõs átalakítása is, ami a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével, és egy új,
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet megalkotásával járt együtt.
A törvény és a Vhr. módosítása nyomán ebben az évben kezdõdött meg az NKA korábbi
SZMSZ-ét felváltó Ügyrendjének megalkotása, amelynek Bizottság általi elfogadása, valamint a miniszter általi jóváhagyása áthúzódott a következõ évre.
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Folyamatosan ellátta az osztály az elkülönített állami pénzalapokra vonatkozó államháztartási
szabályozások, rendelkezések figyelemmel kísérését, annak szükség szerinti igazgatósági alkalmazását.
Elõsegítettük az Igazgatóságra, mint központi költségvetési szervre vonatkozó gazdálkodási,
államháztartási, mûködési szabályok, rendelkezések értelmezését és alkalmazásának érvényesülését.
Továbbra is ellátta az osztály a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos igazgatósági feladatokat.
Az NKA mûködésével kapcsolatos jogi kérdésekben külsõ megkeresésre, illetve munkatársak
bármilyen jogi természetû felmerült problémáira felvilágosítást nyújtott.
Közremûködött az NKA, illetve az Igazgatóságnál a belsõ ellenõrzés által feltárt hiányosságok
szakszerû pótlásában, a problémák megoldásában.
Az Alappá való átalakulást követõen az államháztartásra vonatkozó törvényi elõírások alapján
szükségessé vált egy pénzügyi auditálást elvégzõ szervezet – miniszter általi – kijelölése. Az e szervezettel való szerzõdés elõkészítésében és megkötésében ugyancsak jelentõs feladat hárult az osztályra.

Jogi ügyek
2006. évben az elõzõ években tapasztaltakkal egyezõ típusú pályázói szerzõdést szegõ magatartás következtében 47 újabb esetben került sor jogi ügyintézésre.
A 2006. évben jogi ügyintézés alatt állt 100 ügybõl 36 került lezárásra.
A 2005. december 31. napján folyamatban volt 53 jogi ügybõl 2006. december 31. napján
34 ügy volt nyilvántartva, azaz 2006. évben a korábbi évekrõl áthozott ügyek 64%-a került befejezésre.
Az ügymenet természetes folyamatával egyezõen formálódtak 2006. évben is az ügyintézési
szakaszok.
A 2005. évrõl áthozott jogi ügyek ügyintézési szakaszok szerinti megoszlása 2006. december
31. napján: bírósági eljárás: 2, végrehajtási eljárás: 20, felszámolási eljárás: 9, ügyészségi eljárás: 3.
A 2006. évben megállapított pályázói szerzõdésszegõ magatartások miatt indított jogi eljárások során 17 alkalommal, az esetek 36%-ában peren kívüli eljárás során sikerült az NKA követelését
érvényesíteni. Nyolc pályázóval szemben került bírósági eljárás, egy esetben pedig felszámolási eljárás megindítására.
Négy követelés esetében a peren kívüli eljárás, illetve az NKA Elszámoltatási Osztályával történõ közös munka 17 ügyben volt folyamatban az év végén.
A 2006. december 31. napján nyilvántartott jogi ügyek megoszlása ügyszakonként:
peren kívüli eljárás, illetve ügyintézés: 21, bírósági eljárás: 10, végrehajtási eljárás: 20, felszámolási eljárás: 10, ügyészségi szakasz: 3.
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Az Alap nyilvánossága
Az NKA nyilvánosságot érintõ mûködése 2006-ban mindjobban kétfelé ágazott.
Az NKA Bizottsága a korábbi évekénél nagyobb imázsépítés mellett döntött.
Ennek érdekében PR-cég szolgáltatását vettük igénybe, amely ún. tematikus hetek-hónapok
keretében, újsághirdetésekben, a NKA-honlapon programajánlóval, rövid reklámfilmek bemutatásával a televízióban, rádióban elhangzott felhívásokkal, valamint az utcákon is megtalálható reklámozást is kihasználva, jobban felhívta az érdeklõdõk figyelmét az NKA-ra, mint a magyar kultúra
védjegyére.
Az Igazgatóság nyilvánossággal kapcsolatos tevékenysége továbbra is a végrehajtási rendeletben foglaltak mentén haladt.
– A pályázati kiírások közleményként történõ megjelentetése
Erre a célra – változatlan feltételek mellett – a Népszabadság napilapot használtuk, amelynek
kulturális rovatában jelentettük meg pályázati közleményeinket a 2006. évben 13 alkalommal.
A kötelezõen elõírt napilap mellett a Hivatalos Értesítõ – a MeH kiadványa – az elõzõ év gyakorlatát folytatva, szintén helyet adott közleményeinknek.
– A pályázati kiírások részletes ismertetése a beérkezési határnapot megelõzõ 30. napon.
(E rendelkezés alól kivételt képeznek a meghívásos pályázatok, amelyeknek közlése elegendõ a beadást megelõzõ 7. napon.)
– A kuratóriumok támogató döntéseinek nyilvánossá tétele
A kötelezõ közlendõk mellett egyéb információkat is közzé tettünk:
– a bizottság elvi döntéseit, határozatait,
– a bizottság és a kuratóriumok személyi állományát, ezek változásait,
– az ellenõrzésre kijelölt és/vagy az alapító okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények
listáját,
– az NKA mûködését szabályozó törvényi és végrehajtási módosításokat.

Az Igazgatóság két eltérõ mûfajú, egymást nagyon jól támogató megoldást vett igénybe annak
érdekében, hogy megfeleljen a törvényi elõírásoknak. Ez 2006-os évben is két médiumra épült:
– az NKA honlapja (www.nka.hu)
– az NKA Hírlevele
A mai kor igényeinek leginkább a honlap felel meg: ezt mutatja a tapasztalat. Az évek multával
egyre többen tudják elérni honlapunkat.
A pályázati felhívások és a döntések megbízhatóan, idõben közlésre kerültek, fejlesztettük a
pályázati adatlapok, tájékoztatók gyorsabb elérését és megtalálásukat a honlapon.
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A technikai fejlõdést az NKA Igazgatósága is kihasználta és a közlések mellett az interaktív
megoldásokat is alkalmazta. E tekintetben az on-line pályáztatás a 2006-os évre kiteljesedett, nem
számít már teljesen újdonságnak, és felhasználóbarát jellege miatt a pályázók is könnyedén, fennakadások nélkül adhatták be az ilyen módon hirdetett pályázatban szereplõ altémákra igényeiket. Az
elektronikus pályáztatás kezdetekor kis pályázói kört érintõ altémák esetében – a kollégiumok javaslatára – döntöttek az on-line pályáztatásról, hogy az ilyen módon nyert tapasztalatok segítsék az egész
on-line rendszer tesztelésében az üzemeltetõket.
A technikai fejlõdés másik ága is alakulni kezdett: a honlap megújítása régen szerepelt az NKA
tervei között, ezért a 2007-es évre kialakítandó portál tervezése és kivitelezése, szépítése már
2006-ban elkezdõdött. A fõ irány a még jobb tájékoztatás, könnyen kezelhetõség és természetesen
esztétikum.
A honlap a beszámolás évében lényegében nem változott. Az „nka” menüpontjában programajánló címen közöltük azokat az NKA által támogatott eseményeket és rendezvényeket, amelyeket az
imázsépítõ reklámcsoport egyéb médiumon keresztül a kultúrafogyasztó közönség elé kívánt tárni.
A honlap többletinformációi közül ki kell emelnünk a pályázók által kötelezõen megjelenítendõ NKA-emblémát – megtalálható az „nka” menüpontjában –, amelyet a pályázók nehézség nélkül
letölthetnek. Egyre elterjedtebb a nyomdai letöltéshez is használható ún. nagyfelbontású logónk.

*

A hírlevél – amely papíralapon tartalmazza a Portálon megjelent standard adatokat – az NKA
mûködtetésével kapcsolatos információkat dokumentálja, jellegébõl fakadóan kiváló dokumentáció,
évfolyamait kötetbe fûzve.
Az NKA mûködése átláthatóságát segítõ nyilvánosság a 2006. évben is a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen rendben biztosított volt.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK
2006-ban két sajtótájékoztatóra került sor:
2006. október 11.
Szépirodalmi Kollégium
Téma: Beszámoló és ismertetõ a kollégium mûködésérõl, folyóiratok támogatásáról
Tartotta: Vámos Miklós, a Szépirodalmi Szakmai Kollégium elnöke és a kollégium tagjai
Helyszín: az NKA Gyulai Pál utcai székháza, tárgyalóterem
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2006. december 12.
Múzeumi Kollégium
Téma: A Bálint Sándor-hagyaték feldolgozásának a támogatása a Múzeumi és a Könyvtári
Szakmai Kollégium közös meghívásos pályázatán. A kollégium tájékoztatása a mûködésérõl.
Tartották: Viga Gyula, a Múzeumi Szakmai Kollégium elnöke és a kollégiumi tagok
Helyszín: az NKA székházának tanácsterme
A 2006. év visszhangja a médiában az 5. sz. mellékletben olvasható.

Perlik Pál s. k.,
igazgató
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1. sz. melléklet

AZ NKA 2006. ÉVI KERETFELOSZTÁSA
Kollégium

Év eleji jóváhagyott keret

Aktuális jóváhagyott
keret

Állandó szakmai kollégiumok
10

MOZGÓKÉP

399 000 000

399 000 000

13

SZINHÁZI

331 000 000

351 000 000

14

ZENEI

453 000 000

475 000 000

15

TÁNCMÛVÉSZETI

211 000 000

211 000 000

16

KÉPZÕMÛVÉSZETI

350 000 000

337 350 000

17

IPARMÛVÉSZETI

261 000 000

261 500 000

18

FOTÓMÛVÉSZETI

137 000 000

136 360 782

19

NÉPMÛVÉSZETI

247 000 000

245 000 000

20

KÖZMÛVELÕDÉSI

464 000 000

464 000 000

21

KÖNYVTÁRI

364 000 000

424 017 417

22

LEVÉLTÁRI

321 000 000

321 000 000

23

MÚZEUMI

403 000 000

403 000 000

24

ÉPÍTÕMÛVÉSZETI

107 000 000

107 000 000

25

ISMERETTERJESZTÉS ÉS
KÖRNYEZETKULTÚRA

307 000 000

373 000 000

26

SZÉPIRODALMI

403 000 000

412 000 000

27

MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI

412 000 000

412 000 000

5 170 000 000

5 332 228 199

Állandó szakmai kollégiumok összesen
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Kollégium

Év eleji jóváhagyott keret

Aktuális jóváhagyott
keret

Miniszteri keret
40

Nagyrendezvények

347 000 000

347 000 000

41

Központi intézmények

429 052 667

429 052 667

43

Egyéb-egyedi

1 064 000 906

929 200 906

1 840 053 573

1 705 253 573

Miniszteri összesen

Miniszteri keretbõl pályázat
55

Drámaírói Pályázat Ideiglenes Szakmai
Kollégium

0

45 000 000

56

Bábprodukciós Ideiglenes Szakmai Kollégium

0

11 250 000

0

56 250 000

300 000 000

294 636 125

0

43 941 493

300 000 000

338 577 618

7 310 053 573

7 432 309 390

Miniszteri keretbõl pályázat összesen

Kiemelt programok
66

Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes
Szakmai Kollégium

67

Nemzetközi Kulturális Támogatások Ideiglenes
Szakmai Kollégium

Kiemelt programok összesen

NKA összesen
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A 2006. ÉV ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI
Beérkezett db

Elbírált
db

Érvénytelen db

Elutasított db

Halasztott db

Technikai
halasztott db

Támogatott db

Igényelt támogatás
Ft

MOZGÓKÉP
SZAKMAI KOLLÉGIUM

598

598

9

289

0

0

300

1 441 886 761

703 461 342

457 682 250

425 232 250

32 450 000

32 450 000

0

SZÍNHÁZI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

508

508

27

209

2

0

270

994 881 172

542 653 280

334 558 200

334 558 200

0

0

0

ZENEI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

880

880

2

317

0

0

561

2 272 307 100

1 614 933 711

786 595 000

507 945 000

278 650 000

158 650 000

120 000 000

TÁNCMÛVÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

568

568

63

185

0

0

320

889 722 437

548 875 167

218 756 400

198 076 400

20 680 000

20 680 000

0

KÉPZÕMÛVÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

1160

1160

184

466

0

0

510

1 354 986 781

675 771 171

363 748 768

311 258 768

52 490 000

52 490 000

0

IPARMÛVÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

411

411

23

131

0

6

251

618 300 470

368 862 769

237 078 486

237 078 486

0

0

0

FOTÓMÛVÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

385

385

28

213

2

1

141

519 322 727

201 789 301

136 442 745

136 442 745

0

0

0

NÉPMÛVÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

1078

1069

110

338

0

0

621

1 114 630 167

602 004 653

223 508 280

220 819 280

2 689 000

2 689 000

0

KÖZMÛVELÕDÉSI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

1912

1912

299

691

0

0

922

1 817 360 802

1 068 723 983

453 400 000

453 400 000

0

0

0

KÖNYVTÁRI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

718

718

63

91

0

0

564

553 804 737

453 073 429

410 370 324

410 370 324

0

0

0

LEVÉLTÁRI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

427

427

12

104

0

0

311

482 942 094

383 697 639

320 008 102

314 008 102

6 000 000

6 000 000

0

MÚZEUMI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

577

577

21

255

0

0

301

1 100 370 375

667 950 074

405 379 436

390 379 436

15 000 000

5 500 000

9 500 000

ÉPÍTÕMÛVÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

149

149

9

74

0

3

63

316 927 199

123 727 860

85 650 950

85 650 950

0

0

0

ISMERETTERJESZTÉS
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA
SZAKMAI KOLLÉGIUM

833

673

13

349

0

0

311

1 392 023 366

322 390 777

218 961 086

218 961 086

0

0

0

Támogatott
pályázatok igénye
Ft

Megítélt
támogatás
Ft

Tárgyévi kerettámogatás
Ft

Követk. évek
kerettámogatás
Ft

Következõ évi
kerettámogatás
Ft (2007)

Köv. év utáni év
kerettámogatás
Ft (2008)

Állandó szakmai kollégiumok
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Érvénytelen db

Elutasított db

Halasztott db

Technikai
halasztott db

Támogatott db

Igényelt támogatás
Ft

SZÉPIRODALMI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

773

700

169

260

0

0

271

1 059 801 171

301 080 889

198 660 000

198 660 000

0

0

0

MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM

387

387

46

166

0

0

175

2 284 105 150

858 511 448

417 164 000

417 164 000

0

0

0

Állandó szakmai kollégiumok 11 364 11 122
összesen

1078

4138

4

10

5892

18 213 372 509

9 437 507 493 5 267 964 027

4 860 005 027

407 959 000

278 459 000

129 500 000

45

45

0

3

0

32

184 056 048

92 910 263

73 451 023

73 451 023

3

3

0

0

0

0

3

400 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

0

13

13

0

0

0

0

13

458 800 000

458 800 000

458 800 000

453 800 000

5 000 000

5 000 000

0

MINISZTERI – EGYÉB

317

317

0

0

0

0

317

1 048 623 500

1 048 623 500 1 048 423 500

1 016 323 500

32 100 000

32 100 000

0

Miniszteri összesen

333

333

0

0

0

0

333

1 907 423 500

1 907 423 500 1 907 223 500

1 870 123 500

37 100 000

37 100 000

0

DRÁMAÍRÓI PÁLYÁZAT
TESTÜLETE
JAVASLATÁRA
A MINISZTER

54

54

4

32

0

0

18

138 581 251

54 000 000

45 000 000

45 000 000

0

0

0

BÁBPRODUKCIÓS
IDEIGLENES SZAKMAI
TESTÜLET

26

26

3

7

0

0

16

38 139 500

23 067 500

11 250 000

11 250 000

0

0

0

Miniszteri keretbõl pályázat
összesen

80

80

7

39

0

0

34

176 720 751

77 067 500

56 250 000

56 250 000

0

0

0

KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES
SZAKMAI KOLLÉGIUM

21

21

0

0

0

0

21

284 727 000

284 727 000

207 300 000

207 300 000

NEMZETKÖZI
KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSOK
IDEIGLENES SZAKMAI
KOLLÉGIUM

22

22

1

0

0

0

21

45 763 893

43 941 493

43 941 493

43 941 493

43

43

1

0

0

0

42

330 490 893

328 668 493

251 241 493

251 241 493

11 820 11 578

1086

4177

4

10

6301

20 628 007 653

11 750 666 986 7 482 679 020

7 037 620 020

445 059 000

315 559 000

129 500 000

Megítélt
támogatás
Ft

Tárgyévi kerettámogatás
Ft

Követk. évek
kerettámogatás
Ft

Következõ évi
kerettámogatás
Ft (2007)

Köv. év utáni év
kerettámogatás
Ft (2008)

n

ebbõl technikai halasztott

Támogatott
pályázatok igénye
Ft

MINISZTERI – KÖZPONTI
INTÉZMÉNYEK

0

Miniszteri keretbõl pályázat

Kiemelt programok

Kiemelt programok összesen
NKA összesen

ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK

Miniszteri
MINISZTERI
– NAGYRENDEZVÉNYEK
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Beérkezett db
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PÁLYÁZATOK 2002–2006
Pályázat

Támogatott pályázat
db

Igényelt támogatás Ft

Megvalósításhoz
szükséges összeg Ft

Támogatott pályázatok
igénye Ft

Elbírált pályázat db

Megítélt támogatás Ft

2002

11 245

11 245

6 605

15 649 192 483

42 344 288 543

9 114 654 354

5 644 770 025

2003

12 459

12 459

7 213

19 481 941 316

45 214 211 567

11 933 023 799

7 021 916 385

2004

14 888

14 750

8 133

28 244 874 215

71 803 148 268

14 881 172 998

8 676 401 259

2005

12 683

12 683

6 483

23 226 258 819

56 593 030 356

13 981 854 881

8 423 091 313

2006

11 820

11 578

6 301

20 628 007 653

53 379 752 082

11 750 666 986

7 482 679 020

63 095

62 715

34 735

107 230 274 486

269 334 430 816

61 661 373 018

37 248 858 002

PÁLYÁZATOK 2002–2006

Beérkezett db

éve

n

NKA HÍRLEVÉL
943

944
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Megnevezés

BEFEJEZETT PÁLYÁZATOK

3.

PÉNZÜGYILEG
ELLENÕRZÖTT,SZAKMAI
ELLENÕRZÉSRE VÁRÓ
PÁLYÁZATOK

4.

JOGI ÚTON LÉVÕ
PÁLYÁZATOK

5.

ELSZÁMOLÁS ALATTI
PÁLYÁZATOK

6.

ELSZÁMOLÁSRA
FELSZÓLÍTOTT PÁLYÁZATOK

7.

ELSZÁMOLÁSUK KÉSÕBB
AKTUÁLIS

8.

NEM LEZÁRT PÁLYÁZATOK
EGYÜTT (3-7)

9.

TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK
ÖSSZESEN (2+8)

10.

BEFEJEZETT PÁLYÁZATOK A
TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK
ARÁNYÁBAN (2/9)

2004

1995

1996

6290

1997

4007

1998

7000

4889

1999

2000

5843

2001

5503

4

2

1

4

1

5

2002

2003

2004

2005

2006

Együtt

Megoszlás
a támogatott
pályázatok
%-ban

7184

6559

7172

7990

5057

755

70253

90,7

8

34

28

81

493

319

967

1,2

12

12

5

9

10

3

0,1
64

6

2

1

4

2004

6292

4008

7004

100

99,9

99,9

99,9

34

512

958

1510

2,0

13

57

46

116

0,1

2

6

354

4220

4582

5,9

5

5

20

46

41

143

1426

5546

7239

9,3

4889

5848

5508

7204

6605

7213

8133

6483

6301

77492

100

100

99,9

99,9

99,7

99,3

99,4

98,2

78

11,9

90,7

ELSZÁMOLÁS 1994–2006

2.

1994

n

Sorsz.

NKA HÍRLEVÉL

A BEÉRKEZETT ELSZÁMOLÁSOK FELDOLGOZÁSÁNAK ALAKULÁSA
1994–2006-IG

MÉDIAVISSZHANG

n

NKA HÍRLEVÉL

945
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A 2006. ÉV VISSZHANGJA A MÉDIÁBAN
Mai Magyar Kultúra
2006. január 2.
Alapos tervek
Beszélgetés Harsányi László NKA-elnökkel a kultúráról, a szervezet átalakulásáról, költözésérõl, terveirõl és az állami kulturális mecenatúra intézményének pénzügyi önállóságáról. A várható intézkedések tervei az újra (részben) független Alap újraalakításáról, és az ezzel járó módosításokról,
szó esik a további mûködésrõl, és a törvényi elõírások végrehajtásáról. A kurátorok és a szakmai testületek döntéseirõl, és az ÁSZ-jelentés hatásáról is kérdez a lap munkatársa. Olvashatunk az EU-s pályázatokhoz való kapcsolódásról, a pályázatok mûvészeti területeken való felosztásáról is. Az alap
jövõjére, a 2006-os évre jellemzõ tervet vázolva az elnök örömmel számolt be a a fiatal mûvészeket
bemutató BÕF-programról, valamint az állami mûvészeti ösztöndíjas fiatalok bemutatására szánt keret elkülönítésérõl a külföldi magyar kulturális intézetek számára, és véleménye szerint segíteni kell a
generációk egymásutániságát és az állandóságot.
Magyar Nemzet
2006. január 3.
Egymilliárdnál több kultúratámogatásra
1,1 milliárd forintot ítélt oda 89 kiemelt kulturális rendezvényre a NKA ideiglenes kollégiuma.
Év végi felhívásokra (91 rendezvényre) 1,8 milliárd forintos igény érkezett, ami 63 százalékkal haladta meg a szétosztható keretet – olvasható a cikkben.
Magyar Nemzet
2006. január 9.
Pályázati döntések és pénzhiány
Ötvenmillió forint támogatást kapott a Magyar Nemzeti Galéria a Matisse-kiállításra, a Mûvészetek Völgye 47 milliót a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán. A Kiemelt Kulturális Események
Kollégium 1,1 milliárd forintot ítélt oda nyolcvankilenc, 2006-ban megvalósuló rendezvény támogatására – írja a lap.
Magyar Nemzet
2006. január 5.
A kulturális miniszter furcsa jelölése
A táncmûvészeti, illetve a zenei kollégiumba nem javasolta a kulturális miniszter a szakma jelöltjeit. Más személyt jelölt szakmai kurátornak a lejárt mandátumok birtokosainak helyébe.
Napló
2006. január 5.
Kulturális pályázatok
Az NKA kiemelt kulturális eseményeket támogató meghívásos pályázatáról végleges döntés
született: a Mûvészetek Völgye 47 millió, a IX. Táncfesztivál 5,6 millió, a Veszprémi Ünnepi Játékok
13,8 millió forintos támogatásban részesül – tudósít a napilap.
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Magyar Hírlap
2006. január 6.
A függetlenedés felé tart a kulturális alap
Független állami pénzalappá alakult az NKA, azonban továbbra is a kulturális minisztérium
gyakorolja a felügyeletet, és a miniszter dönt az alap pénzének egynegyede felette. Bozóki András
kulturális miniszter kinevezte Harsányi Lászlót négy évre a kulturális alap elnökévé, aki az online-pályáztatás bevezetésérõl, önállóságról, a felhasználható 10,1 milliárd forintos költségvetési keretrõl,
változtatásokról, átalakulásról, reformokról, a gazdálkodásban az elõfinanszírozás visszatérésérõl, és
a maradványképzésrõl beszélt. Zentai Péter László, az MKKE igazgatója „történelmi jelentõségû lépésnek” értékelte az NKA átalakítását.
Magyar Hírlap
2006. január 7.
Értelmiségiek tiltakoznak a Liget folyóiratért
A Szépirodalmi Kollégium döntése értelmében a 20 éve indult Liget folyóirat semmilyen támogatást nem kap mûködéséhez az idén. Százkilencvenegy értelmiségi írta alá a tiltakozó levelet,
amelyet Bozóki Andráshoz eljuttatva kérték a tárca hatáskörében korrigálni a lap financiális létét fenyegetõ döntést.
Népszabadság
2006. január 7.
Civil munka van, pénz nincs
Révész Máriusz szerint soha nem volt ilyen rossz a civil társadalom helyzete, a csõd szélére jutottak. A Nemzeti Civil Alap 7 milliárdos gazdálkodásából 3,4 milliárd forintot zároltak, a Nemzeti
Kulturális Alap 9,6 milliárdos keretébõl 4,1 milliárd forintot tartottak vissza.
Magyar Nemzet
2006. január 7.
Szükségállapotban a magyar kultúra
Adósságspirálba ûzött mûvészek, ellehetetlenülõ egyesületek – Harsányi László továbbra is a
Nemzeti Kulturális Alap élén
A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló törvény módosítását megszavazta a Kulturális Bizottság:
független pénzalapként mûködhet tovább az NKA, kinevezte Harsányi Lászlót – 2002 óta regnáló, és újra kinevezett – elnöknek Bozóki András kulturális miniszter. A szükségállapotban lévõ
alap nehéz helyzete – a minisztériumi költségvetési fejezetként a súlyos tartalék- és maradványképzési kötelezettsége – okán kritikákat kapott, a levéltárak, a filmesek, a fotósok, képzõ- és iparmûvészek,
a kórusok, versmondók, zenészek, elõadómûvészek és érdekszervezeteik vezetõi karöltve az irodalmi
folyóiratok vezetõivel, fesztiválszervezõkkel kopogtattak a kulturális szakma védelmében, az értékek
nagyobb mértékû figyelembevételére kérve a kultúra támogatóit, és a garanciát a változtatások, reformok elhalasztására, újragondolására. Az NKA új emblémája kisbetûs neutrális jelentõségû, nem társítható a régi szimbolikával. A folyóiratok támogatására is kevesebb pénz jutott, mint tavaly, és a
kulturális stratégia hiánya okozza a nem kellõen támogatott kulturális pályázatokban szereplõk ellehetetlenülését – többek között ezt olvashatjuk a lap hasábjain.
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Népszava
2006. január 7.
Döntés a szakma ellenében
A kulturális alap zenei és táncmûvészeti kollégiumába Bozóki András által kinevezett kurátorok kiválasztásának módját kifogásolta és mondta el a lapnak Csengery Adrienne, az NKA bizottságának tagja.
Magyar Nemzet
2006. január 9.
Debreceni fesztiválok kevesebb pénzbõl
A Nemzeti Kulturális Alap kiemelt rendezvények pályázatán a Bartók Béla-kórusverseny igényelt 28 millió forintot, az odaítélt támogatás 18 millió, a debreceni dzsessznapok 12 helyett 5,6 milló
forint pályázati támogatásban részesült. Siklósi Csaba rendezvényigazgató örül a pénznek, szerinte
több is, mint elvárható lenne, és számítanak a város határozottabb anyagi támogatására.
Népszava
2006. január 9.
Az NKA szakkollégiumában történt személycserékrõl írt a lap szombati kiadásában Kaszás Attila színész és Vajna Pál volt igazgató, akiknek titulusa felcserélõdött.
MTI
2006. január 10.
Bozóki András: az NKA reformja nincs napirenden; tisztújító ünnepség
A kulturális tárca a választások elõtt nem tervezi az ismét független alappá váló NKA kollégiumi rendszerének reformját – mondta a kulturális miniszter a tisztújító ünnepség elõtt.
Szakmailag elsõrangú embereket választott, törvény adta jogát gyakorolva, és visszautasítja a
vádakat, miszerint nem hallgatta meg a szakmai véleményeket. A tisztújító ceremónia elõtti köszöntõjében hangsúlyozta: A kultúra fontosabb a politikánál, ezért a visszanyert függetlenségét az NKA
átalakítása után sem bolygatják, ha kormányon is maradnak. Említette még az autonómiáját visszanyert, 10,1 milliárd forinttal gazdálkodó alap történelmi küldetését, az on-line pályáztatást, és a nyitottabb kultúrpolitikára törekvést, a pénzalapok szakmai elosztását. Harsányi László január elsejével
újra kinevezett NKA-elnök elmondta: a stabilitás, a változékonyság, valamint a partnerség jegyében
kívánja irányítani az alapot.
Magyar Nemzet
2006. január 11.
Semmibe vették a szakma javaslatait
Önkényesen nevezte ki az NKA tegnap beiktatott új kurátorait Bozóki András
A szakmai szervezetek véleményét meghallgatta, majd döntött az NKA új kurátorainak kinevezésérõl Bozóki András. Elmondása szerint: széles körû egyeztetés után saját jelöltjeit választotta a
törvényes jogával élve. Harsányi László újra kinevezett elnök vezette bizottság létszáma 12-rõl
10 fõre csökkent, a kurátorok összlétszáma 14-gyel lett kevesebb, a beiktatási ceremónián 23 új döntnök foglalta el hivatalát. A kulturális tárca közlése szerint: az NKA alappá visszaalakulása jóvoltából
a törvényben is garantált függetlenségét elkülönített állami pénzalapként sokkal hatékonyabban tudja
õrizni a különbözõ adminisztrációs befolyásokkal szemben. Nagyobb pénzügyi és mûködési biztonságot élvez.
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Magyar Hírlap
2006. január 11.
Nincs napirenden az NKA reformja
Az NKA átalakítása a hosszabb távú közös gondolkodás alapja lehet – mondta el Bozóki András az NKA tisztújító ünnepsége elõtti sajtótájékoztatón – és nem tervezi az NKA kollégiumi reformját.

Népszabadság
2006. január 11.
Újra független az NKA
Beiktatta Bozóki András – tisztújító ünnepség keretében – az ismét eredeti nevén alapként mûködõ szervezet 23 kuratóriumi tagját a Nemzeti Kulturális Alap 16 kollégiumába.
Sajtótájékoztató keretében beszélt az alap további gazdálkodásáról, és az általa kiválasztott
négy személy kinevezésének okáról: az új kurátorok mindegyike elismert szakember, személyükrõl a
minisztériumon belüli és más tanácsadói segítségével döntött – nyilatkozta a kulturális miniszter.
Népszava
2006. január 11.
Újra független a kulturális alap
Sajtótájékoztatón elhangzottak ismertetése a kurátorok beiktatásáról Bozóki András beszédébõl, valamint a lap kérdésére válaszolva: tervezi az NKA miniszteri keretének csökkentését, jelenleg
a negyede felett rendelkezik.
Artnet – Képzõmûvészeti portál és folyóirat
2006. január 12.
Újra független alap az NKA
Az alapprogram átalakulása során nem változik alapvetõen a társadalmasított pályáztatási és
kuratóriumi rendszer. Az NKA törvénymódosítása után alap elnevezésként független elkülönített
pénzalapként már vállalható az akár 3 éven átívelõ programokra vállalt kötelezettség, ami segíti a tervezhetõséget, a mûvészeti ágak évadjainak figyelembevételével, és nem kizárólag a naptári-költségvetési idõszakokra. A törvénymódosítás egyik legfontosabb célja volt a kollégiumi döntések és
pályázatok elbírálásának tisztasága, támadhatatlansága és átláthatósága. Ezért most törvényi szinten
és a korábbinál szigorúbban ellenõrzik a kurátorok összeférhetetlenségét. Az NKA a pályázóbarát online pályáztatás bevezetésével gyorsabb, olcsóbb, kényelmesebb intézkedést vezet be, felgyorsulhat a
döntéshozatali folyamat. A 4 évre kinevezett kurátorok összesen tizenhat kollégiumban vállalnak
szerepet.
Magyar Nemzet
2006. január 13.
Vizsgálat indulhat Bozóki ellen
A miniszter önkényesen nevezett ki döntnököket a kulturális alapba
Halász János, az Országgyûlés kulturális és sajtóbizottságának alelnöke kifogásolta a kulturális miniszter szakmai szervezetek javaslatait figyelmen kívül hagyó kinevezéseit az NKA megüresedett kurátori posztjaira. Az NKA-ról szóló törvény szellemiségének megsértésének nevezte a
döntéstervezetet, visszavonását szorgalmazza az ellenõrzõ albizottság elnökeként.
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Magyar Nemzet
2006. január 14.
Egy szûk kör kulturális teljhatalma
Pálinkás József, Lezsák Sándor és Halász János véleménye a lap hasábjain a visszaalakult
NKA-ról.
Magyar Nemzet
2006. január 16.
Szembe a kultúrával
Simonffy Márta a szakma érdekeirõl, a párbeszéd hiányáról
A Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Szövetsége és a Magyar Írószövetség tiltakozott az NKA
és a kultúrpolitika átszervezése ellen, kifogásolva a szakma bevonásának hiányát – beszélgetés Simonffy Márta textilmûvésszel.
Népszabadság
2006. január 24.
Börtönben a könyvtár népszerû
Kalandok, versek, mesék a legkeresettebb olvasmányok
A Nemzeti Kulturális Alap támogatja az elöregedett börtönkönyvállomány frissítését. A biblioterápia jelentõségét a betegek, a hátrányos helyzetûek, és elítéltek körében a nyugat-európai minták hatására felismerik hazánkban is. A börtönkönyvtárak állománya elavult, céltámogatást kapnak
(4 milliót) a BVOP-tól, de az NKA 5 millió forintos könyvtári kollégiumától kapott összeg „mennyei
manna”; a pályázat kiírásáról Komlósi József, a testület elnöke beszélt.
Magyar Nemzet ON-LINE
2006. február 13.
Az NKA Szépirodalmi Kollégium folyóirat-pályázat döntése ellen – és annak visszavonását
követelve – tiltakoztak az irodalmi és kulturális lapok szerkesztõi, a miniszterelnökhöz és az NKA vezetõjéhez eljuttatva aláírásaikat. Diszkriminatív eljárásnak tartják, hogy a 68 irodalmi-kulturális lap
közül 32 semmilyen anyagi támogatást nem kapott, és a magyar mûvészeti élet megcsonkításának nevezve, kérik a döntés visszavonását az egyetemes hazai kulturális értékek védelmében.
Magyar Nemzet
2006. február 13.
Bozóki miniszter keretének titkai
A kulturális járulék bevételi elõirányzata mûködési költséggel és pályázati költségekkel csökkentett összegének egynegyedét oszthatja ki saját hatáskörben a miniszter. A közpénz elosztását,
mennyiségét, mikéntjét, valamint a nyilvánosság kötelezõ szerepét taglalja a cikk.
Magyar Nemzet
2006. február 14.
Milliók komolyzenére
A Bartók-jubileum, a Kurtág-fesztivál és az UMZE kap többet
Többek között az NKA 53,5 millió forintos pályázatáról az NKÖM támogatásainak elosztásáról, a zenei élet teljes területét átfogó 2006-os programokról beszélt sajtótájékoztatóján Bozóki
András kulturális miniszter.
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Népszabadság
2006. február 22.
Akkor inkább nem kell támogatás!
Saját pénzüket követelik vissza a könyvesek
Schneider Márta, az NKÖM helyettes államtitkára a Szabó Ervin Könyvtárban beszélt a tárca
könyvekkel kapcsolatos támogatási rendszerérõl, Vámos Miklós az NKA Szépirodalmi Kollégiumának elnöke a szétosztás mikéntjérõl számolt be ünnepség keretében, amelyen a 13 éves Magyar
Könyv Alapítvány köteteket ajándékozott a könyvtárnak. A könyvszakma képviselõi a pályázati
összegek csökkentését, a könyvtárak vásárlás-, a könyvkiadók támogatásainak, a könyvkultúra
pénzhiányának okairól vitatkoztak. A kulturális járulékokból befolyt pénzekbõl nem kap elég támogatást a könyvkiadás – szólalt fel Zentai Péter László MKKE-igazgató. Az Osiris Kiadó igazgatója
(Gyurgyák János) leszögezte: semmiféle támogatást nem kap a könyvkiadás, szerinte hibás a könyvkiadás rendszere – ez olvasható többek között a rendezvényrõl.
Népszabadság
2006. február 24.
Gyurgyák János , az Osiris Kiadó igazgatója keddi tanácskozásán bejelentette: a könyvpiac
szereplõitõl származó kulturális járulék összege meghaladja az NKA által támogatott értékes könyvek megjelentetésére fordított pénzt, a befizetett adót nem kapja vissza a könyves szakma. Harsányi
László válaszában kifejtette: a számadatok nem állják meg helyüket, az 58 milliárdos könyvforgalom
1 százaléka (600 millió) helyett 349 millió az NKA-hoz eljutott járulék az adóhivataltól (200 millió
csak a Szépirodalmi Kollégiumtól). Az elnök nyilatkozata szerint kb. 700 millió forint (plusz 400 millió a Nagy Könyv-program) támogatásban részesült a könyvszakma. Az alap nemcsak a kulturális
vállalatoktól beszedett pénzt ossza el, kétharmada a kultúra határterületein mûködõ profitorientált cégektõl származik, amelyet a társadalmilag elismert értéket teremtõ, de nem profitábilis intézményeknek juttatunk – fejtette ki az NKA Bizottságának elnöke.
Magyar Nemzet
2006. március 1.
Az alkotók zavaró tényezõkké váltak
Farkas Ádám szobrászmûvész rektori éveirõl, a mûvészet rangjáról, a festõk városában folyó
értékrombolásról
Az NKA kurátorcseréi körüli veszélyek, és a vélemények figyelmen kívül hagyása, valamint a
politikai akarat érvényesülése a szakmaisággal szemben ellehetetlenítheti a mûvészetek támogatását.
A periférikus értékek túlzott támogatásával hátrányba kerülnek a „fõsodort jelentõ” értékek – a szentendrei Mûvészeti Malom fejlesztésére megrendezett aukcióra a saját mûvét is felajánló Farkas Ádám
nyilatkozott.
Magyar Nemzet
2006. március 24.
Fõszerepben az illusztráció
Sárkány Gyõzõ grafikusmûvész a bolognai nemzetközi gyermekkönyvvásárról
A kontinens harmadik legfontosabb eseményén Bolognában, a Gyermek- és Ifjúságikönyv-vásáron Magyarország a díszvendég. A megjelenést a kiállításon a kulturális minisztérium és az NKA
48,5 millió forinttal támogatja. A Magyar Illusztrátorok Társasága elnöke, Sárkány Gyõzõ beszél a
40 éve megrendezésre kerülõ kiállításról, az illusztrátorok munkájáról, grafikáiról, és a nemzeti standon „30 magyar illusztrátor, 30 illusztráció” címû megjelenésrõl.
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Magyar Nemzet
2006. április 11.
Olyan értékek sikkadhatnak el, amelyeket vétek veszni hagyni, ha nem javul a népi kultúra támogatásának helyzete – mondta Balogh Balázs néprajzkutató, NKA Népmûvészeti Kollégiumának
elnöke, aki nyilatkozott a népmûvészet kisebb-nagyobb arányú támogatásáról, pénzösszegekrõl, és a
szakma nehézségeirõl, valamint a „Tengertánc-program” lehetõségeirõl.
Magyar Nemzet
2006. április 20.
Átszervezés paternalista pénzosztással
Míg a kampányban nem sok szó esett a kultúráról, az NKA esete mutatja: folyik a centralizáció
A politikai küzdõtérrõl kiszorult a magyar kultúrafinanszírozás ügye, a szakma szerint a kulturális élet átszervezése folyik. Az NKA szervezete reform alatt, Halász János szerint az alapprogram
alappá visszaalakítása nem a pénzek elvonása miatt, és nem a felelõsségteljes mûködés okán történt.
Javasolja a négyéves kuratóriumi tagság helyett az egyéves rotációt, és az ideiglenes kollégiumok alakítása helyett az állandó kollégiumok stabilizálását.
Népszabadság
2007. április 26.
Zúzdára vagy lapra?
Ismét változik a folyóirat-támogatás
Vita a lapok támogatásáról, melyek átalakítása során figyelembe kell venni a legalább 80%-os
támogatás biztosítását, az elaprózódás megakadályozásáért. A nyomott példányszámok ellenõrzése, a
terjesztés, valamint a vásárolt példányok összevetése után történik a támogatások odaítélése. Jobban
szolgáljuk az irodalom és a közönség kapcsolatának elmélyülését, ha nem a nyomdákat és papírzúzdákat támogatjuk – mondta Harsányi László –, továbbá javasolná az elõfizetés-gyûjtés ösztönzését,
gyarapítaná a könyvtárak folyóirat-beszerzését, a könyvbeszerzési keretösszegek növelését is, és
olyan, a terjesztõkkel kötendõ szerzõdést, amely olcsóbbá tehetné a lapok házhoz szállítását. Szóba
került, hogy a kis példányszámú lapok esetén az internetes kiadványok támogatása lenne célszerûbb.
Mind a 16 NKA-kollégium ad laptámogatást, összesen 872 millió forint értékben – tájékoztatott a
bizottsági elnök.
Népszabadság
2006. április 29.
Négy év a politika árnyékában
A ciklus során kétszer is megpróbáltak kulturális stratégiát alkotni, de egyszer sem sikerült
Görgey Gábor, Hiller István, Bozóki András politikai lépéseit taglalva, a kultúra fejlesztésében
tett tervekrõl, létrehozott intézményekrõl szól a cikk. Említésre kerül a válsághelyzetek megoldása, a
vezetõk kinevezése körüli viták, a maradványképzés „levezénylése” is. A költségvetési trükközés büdzséje mintegy negyedének zárolására kényszerítette a kulturális tárcát, így nemcsak az olyan megaintézmények kerültek tarthatatlan helyzetbe, mint az országos gyûjtemények vagy a
mûemlékvédelmi szervezet, hanem a beszedett járulékokat továbbosztani hivatott Nemzeti Kulturális
Alap pályázatai is megroggyantak. Az összeomlás elmaradt, és hogy a kultúra helyi fórumai némi
pénzhez jussanak, lérejött a PANKKK-, a Közkincs-, és a Tengertánc-program. Az OGY bizottsági
ülései cirkusszá váltak a meghallgatáskor, de a viharedzett kulturális terület teszi a dolgát – fejezõdik
be az írás.
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Népszabadság
2006. május 22.
Old Shatterhand a Múzeumkertben
Ez volt a tizenegyedik Múzeumi Majális
Tizedik alkalommal adták Az Év Múzeuma díjakat. Megjelent Magyar Bálint oktatási miniszter és Benedek András kulturális államtitkár, a minisztériumi dolgozószobákból összegyûjtött negyven kvalitásos festmény kiállítás megnyitójára, és azokat felajánlották a Magyar Nemzeti Galériának.
A múzeumok fontos mecénása is megjelent a majálison, a Nemzeti Kulturális Alap elsõ kávéházi
összejövetelén Harsányi László elnök a hosszabb távú segítség lehetõségérõl beszélt, hogy a programok nyugodt véghezviteléhez a finanszírozás folyamatos, akár a több éven át tartó programokon átívelõ legyen – tudósít az újság.
Népszabadság
2006. május 27.
Bozóki a jövõ év terhére költött az NKA-kasszából
Kevesebb járulék folyik be a legnagyobb kultúratámogató szervezethez az idén, a 10,1 milliárdos remélt bevétel helyett 7,3 milliárd forintot oszt szét óvatosságból az NKA.
Perlik Pál, a szervezet fõigazgatója elmondta: a kiírt pályázatok teljesítését nem fenyegeti veszély. A 2006-os rendelkezésre álló miniszteri keretet Bozóki András már elköltötte, szemben az elõtte hasonlóan leköszönt miniszterek idõarányos büdzsé-elosztásával.
A kulturális tárca nem eszerint számol, szerinte csak 76 százalék az idei keret terhére a költekezés, de a 2007-es évre 15 százalék erejéig vállalhat kötelezettséget a miniszter törvény szerint.
Népszabadság
2006. május 30.
Gesztusok, pénzek, állások
Bozóki András mindent megmagyaráz
A napokban megjelent hírek szerint az NKA miniszteri kerete kimerült, üres pénztárhelység
várja az új tárcavezetõt. Többek között erre reagál a lap hasábjain Bozóki András, szerinte a tárca
költségvetésének felhasználása idõarányosan történik, a miniszter szerint az NKA-törvény ismeretében ezek a járulékok folyamatosan érkeznek be, „pénz tehát van”.
Hozzátette még a véleményéhez, hogy az elõirányzatokat mindig az év elsõ felében kötik le, a
kulturális évadok tervezése miatt. 1,7 milliárd forint, a miniszteri keret 76 százaléka ment el a költségvetésbõl. A továbbiakban a személycserékõl, az Opera finanszírozásáról, a külföldi magyar részvételekrõl és távlati kulturális fejlesztésekrõl, stratégiákról esik szó.
Magyar Hírlap
2006. június 8.
Egységes országkép és kultúra
Hiller István meghallgatásán megerõsítette, nem indul újra az MSZP elnöki posztjáért, az oktatás és a kultúra területére koncentrál. Képviselõi kérdésre kijelentette: nem engedi megszüntetni a
Nemzeti Kulturális Alapot. Az ellenzék aggodalmát fejezte ki, hogy közös irányítás alá kerül az oktatás és kultúra.
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FigyelõNet
2006. június 29.
Hiller leépít
A tárca vezetõje leépítené a kulturális háttérintézményeket, brit mintára alakítaná át a kulturális
finanszírozást, kidolgozná a színháztörvényt, ehhez jogszabályi korlátok feloldására is szükség lenne
– írja a Népszabadságból tallózva az internetes oldal.
VG.hu
2006. június 29.
Hiller négy évre tervez, és „gyomlálna”
Hiller István terveirõl összeállítás olvasható a Népszabadságban, a háttérintézmények listáját
átnézve „gyomlálna” az összevont tárca vezetõje – az Info Rádióban elhangzott válogatást közli a Világgazdaság portálja.
Népszabadság
2006. június 29.
Hiller nagy dobásai
Bár lesz belõle kiabálás, leépítik a háttérintézményeket
A miniszter úgy látja továbbá, az összevont oktatási és kulturális tárca költségvetése az elkövetkezõ években 600 milliárd forint körül lehet, ebbõl a kultúrára 100 milliárd juthat, de az utóbbi javára átcsoportosítás is elképzelhetõ. A miniszter kiemelt programpontja, hogy a korábbi Monet-tárlat
mintájára nagyszabású kiállítást tervez a magyar reneszánsz évében 2008-ban; Pécs 2010-es Európa
kulturális fõvárosa szereplését pedig azzal akarja segíteni, hogy miniszteri koordinátort jelöl ki. Ami
a kormányprogramban megfogalmazott kulturális intézményi reformot illeti, Hiller érzékeltette ennek nehézségeit, különösen a túlnyomórészt állami támogatásból eltartandó úgynevezett nemzeti intézmények körének kijelölésénél várható éles vitát, a megoldáson még gondolkodik.
Népszabadság
2006. július 6.
Két pályázó a Bartók-összkiadásra
Négy pályázat érkezett a Nemzeti Kulturális Alap felhívására, közülük kettõ vállalkozik Bartók mûveinek hanglemezen történõ összkiadására – tudta meg a lap a mecénás szervezetnél. Az NKA
Zenei Kollégiuma e hét végén tárgyal az ajánlatokról, a döntést várhatóan a jövõ héten közzéteszik.
Az NKA pályázatot írt ki, amelyben vállalja, hogy három éven át évi 60 millió forinttal támogat egy
ünnepi Bartók-lemezkiadást.
Népszabadság
2006. július 10.
Kocsis Bartók-kiadása nyert
Az új összkiadásról szombaton hozott döntést a Bartók-pályázatot kiíró Nemzeti Kulturális
Alap zenei kollégiuma. A testület közleménye szerint egyhangú határozat született. Az NKA-pályázatra négy jelentkezés érkezett, de a kollégium álláspontja szerint csupán két pályamû volt vitára érdemes. Az egyiket a Fesztiválzenekar Alapítvány nyújtotta be, amely a nemzetközi kiadó- és
terjesztõcégeket is összefogó Egyesület a Bartók CD-összkiadásért nevében zömmel a világ eddigi
legjobb Bartók-fölvételeit ígéri összegyûjteni. A másik pályázó, a Summa Artium Kht. a Hungaroton
lemezcég kiadásában Kocsis Zoltán Bartók-megszólaltatásait vállalta közreadni. A zenei kollégium
szerint a két pályázat közül a kiírás céljainak, szándékának és szellemének a Summa Artiumé felel
meg inkább. A kollégium ugyanakkor nagyra értékelte a másik pályázó elképzelését is.
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Magyar Hírlap
2006. július 22.
Fischer Iván bírálja a Bartók-összkiadás pályázatot
Folytatódik a vita a Bartók-kiadás pályázatnyertese körül. Az NKA 180 millió forinttal támogatta a most szervezõdõ Bartók Új Sorozat Alapítvány összkiadását, amelynek Kocsis Zoltán a fõszereplõje. Fischer Iván, karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója Gyurcsány Ferenc
miniszterelnökhöz, mint a Bartók-emlékbizottság elnökéhez eljuttatott nyílt levelében élesen bírálja a
NKA zenei kollégiumának döntését, és bejelentette kilépését a Bartók-bizottságból.
Súlyosan megsértette a hazai elõadók nagy részét, az esélyegyenlõség elvét, olyan helyzetet teremtett, amely a jelen elõadó-generáció egyes tagjai ugyanazokat a Bartók-mûveket támogatás nélkül, míg mások hatalmas támogatással veszik lemezre – áll a levélben.
Az NKA elnöke nyilatkozott a levélre reagálva: Fischer Iván téved vagy tudatosan hamisat állít, a zenei kollégium döntésébe senki nem szólt bele.
Heti Válasz
2006. július 27.
Vita az új Bartók-összkiadásról
– Az egyetlen kitapintható tevékenység zenei érdekcsoportok állami pénzekhez juttatása.
Az NKA egész pályázati eljárása azt a célt szolgálja, hogy a 180 milliós állami támogatáshoz
juttassa a a Summa Artiumot, és a Hungarotont – idézet Fischer Iván nyílt levelébõl, akinek pályázata
a legszebb létezõ Bartók-felvételek összeállítását tartalmazta, és amelyet elutasított az NKA zenei
kollégiuma.
Magyar Hírlap
2006. augusztus 4.
Értékek és indulatok
Az új támogatási rendszerrõl, a szakmai szempontokat hangsúlyozva, a nagy nézõszám melletti kevés pénztámogatásról és a színházi törvény megalkotásáról beszél Csizmadia Tibor, az egri színház direktora, aki a Nemzeti Kulturális Alap színházi kollégiumának elnöke is. A kollégium az értéket
preferálja, de nagyon kis összegbõl, támogatásként csak másfél százalékát adja a színházak teljes
költségvetésének. Elmondta még, hogy javasolná a kuratóriumokban nagyobb arányban a szakmai
szervezetek által delegált döntnököket.
ÉS
2006. augusztus 11.
A lényeg és – ami mögötte van
Aradi Péter írása „a lényegrõl”, miszerint a Bartók-összkiadás körüli vita kirobbanása Körner
Tamás megjelent cikke nyomán másfajta véleményalkotásra is okot adhat. A két zenekari vezetõ közötti vita igazából a támogatásokról szól… Felmerül a kérdés: „Vajon mi magyarázza, hogy Fischer
és Körner a Bartók-összkiadás támogatására kiírt NKA-pályázaton való sikertelen részvételük után
ilyen vehemenciával rontanak neki Kocsisnak és a nemzeti Filharmonikusoknak?”
Népszabadság
2006. augusztus 31.
Nehézkesen varrják a gombhoz a kabátot
Homályos a kulturális intézmények átalakítása
Az OKM által irányított és finanszírozott intézményi struktúra átalakításáról, az intézmények
további sorsáról, a szakmai elõkészítés hiányáról ír az újságcikk.
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Magyar Nemzet
2006. szeptember 7.
Nem akarnak függeni az államtól
Bukovinszky Béla szervezõ a Hegyalja-fesztivál és egyéb ifjúsági fesztiválok támogatása kapcsán nyilatkozik, hogy az állami támogatások a töredékét fedezik a megrendezendõ programoknak,
az NKA-hoz beadott pályázatuk elutasításra került.
litera.hu – irodalmi portál
2006. szeptember 14.
Fesztiválokról fesztiválosoknak
Bemutatták a Fesztivál-világ címû kötetet az NKA-kávéházban
Megjelent a harmadik kötet az NKA-kutatások sorozatában, a bemutatón részt vett Hunyadi
Zsuzsa, Inkei Péter, Szabó János Zoltán, Harsányi László és beszélgetés folyt a szakmai szervezetek
képviselõivel a fesztiváliparról, a finanszírozásról, az alap céljairól, és az idei támogatások lehetõségeirõl. Az elmúlt évben nagy segítség volt a kiemelt kollégiumi meghívásos pályázatok a fesztiválok
és szabadtéri rendezvények létrehozásához, de az idei költségvetésben a forrás bizonytalansága miatt
felelõs ígéret nem hangzott el az ismétlésre.
ÉS
2006. szeptember
Ki ölte meg Puskint?
Nyílt levél Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz, Bartók-összkiadás ügyben
Fischer Iván a miniszterelnöknek írt levele kapcsán, Török András (az NKA volt elnöke – a
szerk.) nyílt levele olvasható a lap hasábjain, amelyben megírja ügynöksége, a Summa Artium Kht.
sikeres NKA-pályázatának történetét, az ezzel kapcsolatban felmerült szakmai vitáról véleményét,
valamint Kocsis Zoltán nevével fémjelzett pályázat beadásának körülményeit.
Magyar Hírlap
2006. szeptember 19.
Az Umlingoktól a napfényes mûtermekig
A Néprajzi Múzeum kiállításismertetõjén Fejõs Zoltán igazgató reményének adott hangot,
hogy 2007. év harmadik kiemelkedõ eseményét, a Magyarország képben címû kiállítást az NKA támogatja, mint kiemelkedõ eseményt.
Magyar Nemzet
2006. szeptember
Nehéz hosszú távra tervezni
Több idénre tervezett kiállítás csúszik, a Képgyártó dinasztia Székelyudvarhelyen, illetve a Virágozott… anno – Az Umlingok Kalotaszegen és a Magyarország képekben tárlat 2007 novemberében nyílhat meg, amelyhez szükséges az NKA támogatása – nyilatkozott Fejõs Zoltán –, az elõre
tervezhetõség nagyon megkérdõjelezõdött.
Népszabadság
2006. szeptember 21.
Blöff helyett BÕF
Az idei jubileumi, tizenötödik BÕF-ön 23 magyar és 13 külföldi produkció lesz 18 helyszínen,
ebbõl 20 õsbemutató és 12 magyarországi premier – mondta a szervezõ Budapesti Fesztiválközpont
Kht. ügyvezetõje, Zimányi Zsófia. A teljes büdzsé 201 millió forint, amelynek nagy részét szponzo-
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rok állják. Az õszi fesztiválnak az a célja, hogy megmutassa a magyar közönségnek és az idelátogatóknak, mi van a világban.
Erre külön kerete van a Nemzeti Kulturális Alapnak, de képtelen egyedül eltartani a fesztiválokat. Harsányi László, az NKA elnöke elmondta: az elmúlt két évben csökkent a kulturális járulékalap,
az idén reménykedhetnek a növekedésben, és októberben folytatódik az NKA tavalyi összmûvészeti
kezdeményezése, A jövõ mûvészei – mûvészek a jövõnek címû programsorozat.
Népszabadság
2006. szeptember 29.
Régi könyvek új élete
Évente csak száz kötet restaurálására jut pénz
A könyvtáraknak gyakorlatilag nincs pénzük állományaik legértékesebb darabjainak restaurálására, nyilatkozta Komlósi József, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatója – aki a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) könyvtári kollégiumának elnökeként is rálát a területre. – Pályázatból az idén csak egy van: az NKA könyvtári kollégiuma a második félévben kínált fel
összesen 70 millió forintot régi könyvek és könyvtári állományok védelmére, karbantartására, illetve
régi könyvek restaurálására. A pályázók egyenként legfeljebb 800 ezer forintot kaphatnak, és 30 százaléknyi önrészt is elõ kell teremteniük. A pályázati határidõ október 5-én jár le, és az NKA-nál a korábbi tapasztalatok alapján most is nagy rohamra számítanak. Az elkölthetõ pénzt ugyanis a kulturális
járulékból befolyó bevételek határozzák meg, s aligha valószínû, hogy ez a forrás jövõre jelentõsen
bõvülne.
Népszabadság
2006. október 5.
Õszülõ múzeumok
A fesztivál megnyitóján Káldi Mária, a Múzeumok mindenkinek program vezetõje elmondta,
a négy nagy budapesti múzeum – a Ludwig, a Néprajzi, a Szépmûvészeti és a Természettudományi –
mellett a legkisebbeket is bevonták a rendezvénysorozatba. Így a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliós
támogatásából kis falvak tájházainak ugyancsak jutott pénz. (Egy-egy intézmény átlag 200 ezer forintot kapott.) A megközelítõleg másfél hónapig tartó fesztivál során mindenki kipróbálhatja magát régészként, kerámia- és bõrtárgy-restaurátorként, részt vehet akár a muzeális tárgyak leltárba vételében.
A szakma kerekasztal-beszélgetéseket, szakmai konferenciákat is rendez ez idõ alatt.
Magyar Nemzet
2006. október 6.
Múzeumok Õszi fesztiválja
Harminc múzeum várja az érdeklõdõket, minden korosztálynak ad személyre szabott idõtöltést
az NKA által 17 millióval támogatott program.
Magyar Hírlap
2006. október 7.
A fesztiválok rendezésérõl és finanszírozásáról Kovalik Balázs, a BÕF mûvészeti vezetõje nyilatkozik, az NKA szponzori szerepének említésével.
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Népszabadság
2006. október 9.
Egy szinttel feljebb
A Stúdió K stúdiószínház átköltözött, új helyén a Csipkerózsika címû produkcióval avatták az
eseményt, Fodor Tamás teátrumvezetõ sajtótájékoztatón beszélt az eddigi elõadásokról, és jövõterveirõl. A gyerekelõadások számának növekedése a minisztériumi pályázatok, és a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásainak köszönhetõ.
Magyar Hírlap
2006. október 9.
Közéleti irodalom a neten
A Litera.hu születésnapján Németh Gábor író-fõszerkesztõ szerint a napi 1000-1500 látogatói
szám megfelelõ az irodalmi site olvasottságának. A finanszírozás kérdéseire válaszolva a 25 milliós
költségvetést az NKA és a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzõk és kiadók Reprográfiai Egyesületének támogatásából, és 1-2 szponzori támogatásból fedezik.
Metro
2006. október 11.
Iparmûvészeink mestermûvei
Az Iparmûvészeti Múzeumban megnyílt Mai magyar mestermûvek 2006 címû tárlatra a Nemzeti Kulturális Alap Iparmûvészeti Kollégium kérte fel a pályázatán sikeresen szereplõ iparmûvészeket, hogy közös kiállításon mutassák be alkotásaikat. Az elsõ állomása ez a gyûjtés az alap által
szervezett nagyívû kiállítássorozatnak, amely gondos igényességgel összeállítva, átfogó keresztmetszetet ad a kortárs iparmûvészetrõl.
Magyar Nemzet
2006. október 12. (Sajtótájékoztató kapcsán)
Az irodalmi szakkollégium segélykiáltása
Segélykiáltásnak, vészjelzésnek nevezi a cikkíró az NKA Irodalmi Kollégium sajtótájékoztatóján elhangzottakat. Vámos Miklós kollégiumi elnök beszélt az egy évvel ezelõtt 2006-ra ígért emelkedõ (duplázódó) folyóirat-támogatásról, valamint a minisztereknél tett közbenjárásáról, ami után
minden maradt a régiben… A döntések még hátra vannak, és nagy a baj – fejezõdik be a kommentár.
Népszabadság
2006. október 12. (Sajtótájékoztató kapcsán)
Kicsi, kevés, kevesebb
Szépirodalmi Kollégium: Százmillióval több kellene a feladatok ellátásához
750 pályázat (ebbõl 260 támogatott) 650 milliót igényel idén is, a járulékok pedig többnek ígérkeztek, mint amennyi befolyt az NKA-kasszába – valami állami manipuláció lehet a dologban – jegyezte meg Vámos Miklós némileg tréfásan –, a kultúrából csípnek le mindig egy kicsit a gazdasági
ínség idején – ezekkel a szavakkal folytatta a sajtótájékoztatóját a kollégiumelnök. Évrõl évre az irodalom, a könyvek, a folyóiratok támogatása nehézségekbe ütközik, „az lenne legtisztességesebb megoldás, ha felajánlhatnák a döntés lehetõségét: vagy fizet járulékot és pályázik, vagy nem fizet
járulékot, de nem is pályázhat” – hangzott el többek között a sajtóbeszélgetésen.
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Magyar Hírlap
2006. október 12. (Sajtótájékoztató kapcsán)
Vámos Miklós állami manipulációra gyanakszik
Rossznak találja egyértelmûen a tavaly bevezetett folyóirat-támogatási gyakorlatot a teljes
szépirodalmi kollégium, nem tudni mennyi pénz van jelenleg, és jövõre mennyi lesz a NKA kasszájában irodalomtámogatásokra – kezdõdik az írás, idézve Vámos Miklós szavait a sajtótájékoztatóról. A
kuratórium rövidesen dönt az idén kiosztható összegek felosztásáról, ám a „nyolcvanszázalékos gyakorlat” nem igazságos, a nagy lapok automatikusan megkapják a támogatást többletforráshoz jutva
évenként, a kis lapok pedig ellehetetlenülnek. Új támogatási forma lesz: 20 folyóiratból 277 darabot a
Szépirodalmi és Könyvtári Kollégium költségére megvásárolnak – tájékoztat a lap.
Magyar Hírlap
2006. október 16.
Az NKA ’56-os rendezvénytámogatása
Hetvenegymilliós hozzájárulással segítette az NKA a megemlékezéseket – a filmek támogatásán túl – levéltárak, könyvtárak, múzeumok kiadványaival.
Népszabadság
2006. november 2.
A lemezkészítést külön kell tanulni
Decemberre jelenik meg a Bartók Új Sorozat elsõ korongja
Minden hang, amit Bartók leírt, egyformán fontos és mûgondot igényel – Kocsis Zoltánt idézve kezdõdik a tudósítás a lemezfelvételrõl. A kottákat újrajátszva felmerül az új kottakiadás lehetõsége, de nem a lemez helyett, ahogyan a lap hasábjain (is) lezajlott vitában felmerült. A Bartók-kutatók
48 kötetesre tervezik az új kottakiadást, de nincs rá vállalkozó kiadó, a lemezkiadás megvalósítására
az NKA írt ki pályázatot, amely három éven át évi 60 milliós támogatást nyújt.
Magyar Hírlap
2006. november 8.
Ki fogja megmenteni az elitista mûvészmozikat Magyarországon?
A Cirkofilm – Másképp Alapítvány támogatókat keres, eddig húsz ismert mûvész és közéleti
személyiség adta arcát a kampányhoz, és a Cirko-bérlet létrehozására. A filmforgalmazás és a moziüzemeltetés költségeit többek között a Mozgófilm Közalapítvány, és az NKA pályázatain elnyert
pénzekbõl nyerik.
Népszabadság
2006. november 21.
Táncmûvészek önkéntes emigrációban
A hazai támogatási rendszer elleni tiltakozásul – külföldön alkotással – emigrációba vonul a
Two in One Társulat két tagja, aki a lapnak nyilatkozva folytatta: a miniszteri támogatás megvonása a
társulattól a legfõbb ok, hogy az állóvizet felzavarják és a szaktárca kultúrpolitikáját kritizálják. A lap
kérdésére a tárca azt a választ adta: Az NKA miniszteri keret elosztásáról, a beérkezett pályázatok támogatásáról vagy elutasításáról a miniszter dönt, akinek egyben megvan az a joga is, hogy saját hatáskörben megváltoztasson korábban meghozott döntéseket.
Magyar Hírlap
2006. december 6.
Nap utcai fiúk: véget ért a forgatás
A Magyar Mozgókép Közalapítvány és az NKA támogatta film forgatása befejezõdött, sajnos
késõbb a tervezettnél, így 2007 õszén kerül majd a mozikba.
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6. sz. melléklet

A MINISZTERI KERETBÕL TÁMOGATOTT
NAGYRENDEZVÉNYEK ADATAI
Titkár Filótás Lászlóné
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Ft
347 000 000
–347 000 000

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

0

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

3

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

3

400 000 000

3

400 000 000

3

400 000 000

Tárgyévet követõ 1. év

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

–400 000 000
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7. sz. melléklet

A MINISZTERI KERETBÕL TÁMOGATOTT
KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK ADATAI
Titkár Filótás Lászlóné
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek
kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

Ft
429 052 667
–428 252 667

1

–800 000

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

74 552 296

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

74 552 296

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

13

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

12

453 800 000

8

címzett

9

egyedi
12

453 800 000

Tárgyévet követõ 1.év

1

5 000 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

1

5 000 000

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

13

458 800 000

1

5 000 000

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgy évi keretet nem terhelõ, következõ évek
kötelezettségvállalásai

12/1

Tárgyévet követõ évekre vonatkozó döntésbõl meghiúsult
15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

–379 247 704
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8. sz. melléklet

A MINISZTERI KERETBÕL TÁMOGATOTT
EGYEDI PÁLYÁZATOK ADATAI
Titkár Filótás Lászlóné
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

1 064 000 906

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

1 101 623 258

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek
kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

14

–48 300 000

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

–129 288 671

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

1 988 035 493

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

317

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

308

983 823 500

8

címzett

9

egyedi
308

983 823 500

Tárgyévet követõ 1.év

9

64 600 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

9

64 600 000

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

317

1 048 423 500

15

2006.évi keretmaradvány (5–10)

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgy évi keretet nem terhelõ, következõ évek
kötelezettségvállalásai

12/1

1 004 211 993
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A 2006. ÉVI KOLLÉGIUMI BESZÁMOLÓK
SZEMPONTJAI*
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Az általános alapelveken túlmenõen a Nemzeti Kulturális Alap törvényben
megfogalmazott célok közül milyen konkrét feladatok ellátására volt lehetõsége a kollégiumnak:
a) nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, megõrzése, valamint hazai és határon túli
terjesztése,
b) a szakmát érintõ évfordulók, fesztiválok, hazai és külföldi rendezvények támogatása,
c) nemzetközi kiállításokon, vásárokon történõ részvétel, a nemzeti kulturális jelenlét
biztosítása,
d) a mûvészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezések megvalósulásának
támogatása, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások, a szakmát érintõ egyéb tevékenységek
lehetõvé tétele,
e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenység elõsegítése, a
kiemelkedõ szakmai teljesítmények elismerésének díjazása, valamint a szakmai szervezetek által
alapított díjakhoz való hozzájárulás,
f) a nemzetközi tagdíjak támogatása terén?
1.2. A Bizottság által kiemelt témák és irányelvek, valamint az érintett a kulturális terület
sajátosságai alapján megfogalmazott feladatok ellátása hogyan teljesült a kollégium döntésein
keresztül?
1.3. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
1.4. Hogyan teljesültek a szakmai elképzelések, melyek voltak a pályáztatás sikeres és kevésbé
sikeres eseményei?
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemzõ problémával? Milyen
területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a kollégium?
1.6. Milyen szakterületre javasolja kiterjeszteni a jövõben a pályázati lehetõségeket, illetve
van-e igény és mód jelentõs mértékû hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a 2006. évi
döntések során stratégiaként érvényesített, illetve rövid és hosszú távon érvényesíteni kíván a
kollégium?
2.2. Az NKA Bizottságán kívül, van-e olyan intézmény, szakmai szervezet stb. melynek a
kulturális területre vonatkozó stratégiáját 2006. évben a kollégium munkája során figyelembe vette,
vagy a jövõben figyelembe kívánja venni?
2.3. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA és az OKM szakmai
együttmûködésérõl?
2.4. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA Bizottsága és a kollégium
szakmai együttmûködésérõl?
2.5. Van-e megismerhetõ álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységérõl,
hiányosságairól, eredményeirõl? Érzékelhetõvé vált-e az NKA-nak a korábbinál erõteljesebb
kommunikációja?

* Az NKA Bizottságának 79/2006. (XII. 11.) sz. határozata.
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3. Mûködési kérdések
3.1. Hogyan értékeli az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer mûködése
szempontjából? Milyen tapasztalatai vannak a kollégiumnak a pályázati rendszer erõsségei és
gyengeségei tekintetében?
3.2. Hogyan jellemezhetõ a kollégium és a Bizottság, illetve a kollégium és az Igazgatóság
2006. évi együttmûködése?
3.3. Van-e olyan elõírás, szabály stb. melyet a kollégium, ha lenne módja, mûködése során
nem, vagy másképpen venne figyelembe?
3.4. Van-e olyan szabályozási hiányosság, amely kialakítása a kollégium munkáját segítené?
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhetõ-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület elõretörésében, illetve visszaszorulásában?
4.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk
ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
4.3. Hogyan összegezhetõ a pályázók szakmai beszámolóinak általánosan levonható
tapasztalata, a pályázati téma szakmai megvalósulása szempontjából?
4.4. Van-e ismeretük utólagos ellenõrzésrõl és ezek tapasztalatairól?
4.5. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erõteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelõl eddig pályázati
támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
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MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Kende János
Titkár: Bitskey Viktória
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai(–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
399 000 000
40 291 331
0

4

–20 700 000
8 391 591
426 982 922

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

598

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

272

356 542 000

8

címzett

0

0

9

egyedi

21

68 690 250

293

425 232 250

6

40 000 000

Tárgyévet követõ 1. év

7

32 450 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

7

32 450 000

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

300

457 682 250

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

16/2
16/3

1 750 672
19

162 400 000

Szakterület támogatása [66] KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

1

9 000 000

Szakterület támogatása [67] NEMZETKÖZI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSOK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

1

580 000

21

171 980 000

318

576 512 250

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2006. évi technikai halasztott döntések

0
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
Az NKA törvényben megfogalmazott célok közül az alábbiakhoz sikerült konkrét feladatként
támogatást nyújtanunk:
1.1.1. Forgatókönyv-támogatási pályázatunk értékelhetõ értékeket hozott létre, határon túli
értékterjesztési ügyekben magyar játék- és dokumentumfilm-rendezvényeket támogattunk, eredményesen. [Ad. a) pont]
1.1.2. A támogatási rendszer – hosszú ideje – legfontosabb célkitûzése a hazai filmszakmai
rendezvények kiemelt támogatása. Ez 2006-ban is érvényesült. Jelentõs külföldi fesztiválok (Cannes,
Berlin stb.) esetében támogatásunk a széleskörû magyar jelenlétet célozta meg, pl. fiatal alkotók
(Kocsis Ágnes, Kenyeres Bálint) filmjeinek támogatásával illetve a fesztiváljelenlét költségeinek
átvállalásával. [Ad. b) pont]
1.1.3. Erre a korábbi pont ad választ, a magyar filmmûvészet kiemelt cannes-i jelenlétéhez
nyújtottunk támogatást. [Ad. c) pont]
1.1.4. Erre is lehet példákat hozni, de nem kiemelhetõ a – más szempontok alapján történt –
egyéb döntések közül. [Ad. d) pont]
1.1.5. Rendezvény, valamint az artmozik közönségkapcsolatainak támogatása e kategória elvei
szerint történt, egyéni és csoportos eredmények díjazásához nem járultunk hozzá. A Színház és
Filmmûvészeti Egyetem, valamint a Moholy-Nagy László Iparmûvészeti Egyetem hallgatóinak
vizsgafilm-elkészítési támogatást nyújtottunk 22 millió Ft értékben. [Ad. e) pont]
1.1.6. Nemzetközi tagdíjakhoz nem adtunk hozzájárulást. [Ad. f) pont]
– A kollégium kiemelt szakmai programjai egybeestek a Bizottság irányelveivel, a filmgyártás
játékfilmes ágának forgatókönyv-fejlesztése, a dokumentumfilm gyártás-elõkészítési, valamint a
dokumentumfilm-befejezési pályázat is ezt a célt szolgálta. (Sajnálatosan – a korábbi évekhez
hasonlóan – az igények és a rendelkezésre álló források nem voltak arányban. A három témában
beadott pályázatok összes forrásigénye 836 millió Ft volt, melyet a kollégium 14,7%-ban, 123 millió
Ft-tal tudott támogatni!
A legkiemelkedõbb – soron kívüli döntést bizottsági támogatással – külön meghívásos
pályázati eljárást igényelt az 1956-os forradalom 50. évfordulójának játékfilmes pályázata, melyben
együttmûködtünk a Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal, Magyar Történelmi Film
Közalapítvánnyal, valamint az ORTT-vel. A pályázatokat a Kormány koordinálta, de a kollégium
önállóan döntött a filmek – kiegészítõ – támogatásáról.
– A kiemelt összegû gyártási támogatási pályázatot, a legjobb játékfilm forgatókönyv
kategóriában, nem tudtuk kiírni, így ennek keretét játék-, animációs és dokumentumfilmek
elõkészítésére biztosítottuk a legszínvonalasabb pályázóknak.
– Ahogy ezt a 2005. évi beszámolóban is írtuk „A szakma alapvetõ problémája a gyártás
területén a pénzhiány, erre a keretünk szûkössége miatt jól nem is lehet reagálni. Egy-két kivételes
esetben – bizottsági segítséggel – támogatni tudtunk produkciókat is (pl. Enyedi Ildikó, Maár Gyula
stb.), de ez ellenkezõ hatást kiváltva jelentõsen megnövelte a »csodavárást« az NKA-tól.” E tendencia
2006-ban is folytatódott, felerõsödve a dokumentumfilmesek igényeivel. A forgalmazás területén
továbbra is végzünk funkcionális egyeztetést az MMKA-val, így kiírásaink száma csökkent, viszont
az igények növekedtek. A legjelentõsebb igény megint a filmszakmai rendezvények támogatására
jelentkezett, a kollégium ezeket közel 90 millió forinttal támogatta. (A pályázók száma, valamint az
igényelt összeg is nõtt – utóbbi meghaladta a 236 millió Ft-ot – miközben a kiemelt
nagyrendezvények kollégiuma jelentõs támogatást adott a területnek.) Kollégiumunk – a korábbi
évekhez hasonlóan – kiemelten figyelt az archívumi állományvédelemre és -felújításra.
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– A problémák – azon kívül, amirõl a korábbi pontokban szóltunk –nem nagyon oldódtak meg.
A 2005. évi beszámolóban jeleztük ezeket: „Lehetõségek szerint bõvíteni kéne az artmozihálózat
mûszaki és kényelmi berendezéseinek – korszerûsítési célú – támogatására, valamint a filmek
digitális hordozón való megjelentetésének segítésére. Mindkét témában – az NKA és a kollégium
anyagi lehetõségeitõl függõen a 2006. év második felében kívánunk pályázatot kiírni.”
E pályázatok kiírására, források hiányában nem került sor, s sajnos
valószínûleg 2007. évben sem lesz ezek kiírására lehetõségünk.
– A kollégium keretei a jelenlegi feladatokra is csak „fékezett habzású” fedezetet nyújtanak,
így új nagyszabású koncepciókat, új területek meghódítását nem tûzzük ki célként.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2006. év stratégiai döntéseit és a kollégium ezekkel kapcsolatos magatartását az Alap
korszerûsítésének végrehajtásával kapcsolatos új helyzet elfogadása uralta.
2.2. A mozgóképszakma minden támogató szervezete számára elemi érdek a pályázati kiírások
és megítélések összehangolása. Ez részben-egészében megvalósult az MMKA-val és MTFA-val, az
ORTT-vel kapcsolatunk gyakorlatilag nincs. Az „56-os pályázat” azonban megvilágította, hogy
mennyire eredményes – az ugyan felülrõl vezényelt, de mégiscsak megvalósult – együttmûködés.
A mozgóképtörvényben szabályozott „Koordinációs Tanács” hatékony mûködése – ami nincs – ezen
segíthetne. A szakma korábbinál is intenzívebben figyelte tevékenységünket, számon kérte a
kollégium késedelmeit vagy bizonyos pályázati témák kiírásának elmaradását.
2.3. Az OKM – még leánykorában mint NKÖM – a kollégiummal kapcsolatosan sok,
hátrányos döntést hozott (a kollégium létszámának 20%-os csökkentése, az összeférhetetlenségi
szabályok szigorítása, késedelmes kinevezések stb.), amelyek orvoslásra várnak. Ez volt az oka, hogy
a kollégium három tagja mondott le tagságáról, miközben két – lejárt mandátumú – kollégánk helyét
nem töltötte be a miniszter úr. Nehezítette a folyamatos évközi munkát, hogy a kollégiumi elnök
személye év közben változott, ezért – az új kinevezés késedelme és a lemondások miatt – a testület
több hónapig vezetõ nélkül, sõt határozatképtelen létszámmal „mûködött”. Az elõzõ pontban jelzett
konfliktusok nem kis részben a felügyelõ minisztérium ellentmondásos intézkedéseinek
következtében születtek. Elfogadhatatlan, hogy a törvénykezés során a szakmai hozzáértésnél
nagyobb súllyal esett latba az „érinthetetlenség” – ezt az álláspontot szinte minden mûvészeti szakmai
szervezet szóvá is tette –, s az is, hogy a Mozgókép Kollégium tagjaira szigorúbb szabályok
vonatkozzanak, mint bármely más kollégiumra!!
2.4. A Bizottsággal jó az együttmûködés, javaslataink többsége meghallgatásra és támogatásra
talál. Tán nem szerencsés, hogy ilyen gyakran változik azon bizottsági tag személye, akire „rá
vagyunk bízva”.
2.5. A válasz egyértelmû nem. A szakmai közvélemény még mindig – sajnos – a kollégium
tagjaival való verbális kommunikációt tartja egyedül üdvözítõnek. Az NKA honlapjának
frissességérõl is kaptunk negatív véleményeket.
3. Mûködési kérdések
3.1. A 2006. év megítélését az elõzõ évben megelõlegezett körülmény- és mûködésjavulás
elismerésével kell kezdenünk. (Bár bejutni a „Fort Knox-ba” még mindig egyszerûbb. De hát a
hadititkok, ugye?) Továbbra sem sikerült megoldani az a papír alapú illetve elektronikus információközlés közti arány radikális javítását. Ez ügyben már tettünk javaslatokat.
3.2. A Mozgókép Kollégium megfelelõ viszonyt alakított ki az Igazgatóság munkatársaival.
Megint és megismételhetetlenül sokadszor külön kiemelendõnek tartjuk, hogy a kollégium titkára
olyan jelentõs, precíz és pontos munkával segíti tevékenységünket, hogy ez a kollégium egészének
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munkájára – annak eredményességére is – kihat. Személye jelenti az Igazgatóság és a kollégium
valódi együttmûködését. Igen jó az együttmûködés az ellenõrzéssel (a belsõ ellenõrzéssel) is.
3.3. Ezt a kérdést minden évben megválaszoltuk, ki lehet keresni a korábbi évkönyvekbõl.
Vannak változások részleteiben, de az alapgond megmaradt. Vannak még bürokratikus akadályok
bõven, s sajnos – ez ugyan nem szabályozás – de az ügyintézés, szerzõdéskötés lassulása
folyamatosan egyedi döntésekre (határidõ-módosítás, kivételkérés stb.) kényszeríti a kollégiumot.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A gyakorlott, visszatérõ pályázók lassan megtanulnak „enkáaul” és ezek körében van
színvonal növekedés. A pályázók problémái szinte ugyanazok mint korábban, pontatlan és rosszul
kitöltött adatlapok, az elszámolás „elemi” problémái stb. Úgy tûnik, ezen a helyzeten semmilyen
reform sem képes változatni. Az „egyszerûsített adatlapon” – megszámoltam – 14 helyen szerepelt
2-3 oldalon a pályázó szervezet pecsétje és aláírása! Nem túlzás ez egy kicsit? Az egyes szakmai
területek – így a pályázatok számának – alakulása a kiírás függvénye. Aki jól fogalmaz a kiírásban,
azt e téren nem éri meglepetés.
4.2. Azt hiszem, hogy ezekre már válaszoltunk.
4.3. A szakmai beszámolók rendkívül hullámzó színvonalúak, egy-egy rendezvény esetében
rendkívül alapos, akár több vaskos kötetre rúgó dokumentum és beszámoló érkezik, míg más
pályázók megelégednek egy formális fél oldallal. A szakmai beszámoló ugyanakkor témafüggõ,
hiszen pl. alkotói pályázat esetén az elkészült mû maga a beszámoló!!
4.4. Az utólagos ellenõrzések jelentõs hányada (az NKA ellenõrzési tervén kívül) a szakmai
események ismeretén és a kollégiumi tagok részvételén alapulnak. E téren tapasztalataink jók. Az
NKA a Laurin Film 2005. évi ellenõrzése áthúzódott 2006-ra is. Miközben a vizsgálati
megállapítások rendkívül sok negatívumot tartalmaztak, a vizsgált szervezet pénzügyi tevékenységét
a belsõ ellenõrzés elégtelenre minõsítette, de legalább eredmény, hogy határozott álláspontunk
alapján a Fehér tenyér címû film a 2006. évi filmszemle sokszorosan díjazott alkotása lett, pedig az
ellenõrzés elõtt-alatt még elkészülte sem volt biztos.)
A belsõ ellenõrzés teljesítményvizsgálatában – amelynek alanya a Kecskemétfilm Kft. volt –
részt vettünk, s örömmel tapasztaltuk, hogy a Nemzetközi Animációs Fesztivál rendezvénysorozata
kiemelkedõen eredményes volt, méghozzá megfelelõ – s ez nagy szó – pénzügyi fegyelem és
elszámolás mellett.
4.5. A mozgókép területén a szakma minden számottevõ csoportja megszólíttatik, így
bõvítésre nincs szükség. (És pénz sincs! Írtuk ezt már tavaly is!)
Kende Jánosnak, a Mozgókép Szakmai Kollégiuma elnökének megbízásából írta:

Kozma Károly s. k.,
a kollégium Forgalmazási Albizottságának
vezetõje, 2006. június 30-ig
kollégiumi elnök
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SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Vámos Miklós
Titkár: Bolega Gáborné
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
403 000 000
16 997

36

–111 800 000
13 600 498
304 817 495

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

773

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

269

193 660 000

2

5 000 000

271

198 660 000

30

28 300 000

271

198 660 000

Tárgyévet követõ 1. év

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

16/2
16/3

106 157 495
45

40 265 000

Szakterület támogatása [66] KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

1

13 500 000

Szakterület támogatása [67] NEMZETKÖZI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSOK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

2

1 704 000

48

55 469 000

355

142 329 000

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2006. évi technikai halasztott döntések

6
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A kollégium beszámolója
Az év során az a legfõbb tapasztalatom, hogy ez a kuratórium szép lassan összecsiszolódott.
Már ismerjük egymás erényeit, gyöngéit és nézeteit. Változatlanul kevés problémát okoznak a
kurátorok világnézeti különbségei. A személyes érdekeltségek és elfogultságok viszont nehezítik,
hogy valamennyi döntésre jó lelkiismerettel gondoljak.
Úgy vélem, az új összeférhetetlenségi szabályok sem oldották meg a problémát. A
leghelyesebb az volna, hogy aki a kollégiumban ül, semmiféle minõségben (szerkesztõként,
kiadóként, íróként) nem pályázna. A tagok szerint ez jelenleg elképzelhetetlen. Ez van.
Nehézséget okozott, hogy a pályázók:
– rengeteg gyönge pályázatot adnak be,
– az elõzõ évi pénz elnyerésére szinte számítanak,
– nem képesek tudomásul venni, hogy egyszer hopp, másszor kopp,
– nem eléggé tartják magukat a szerzõdéshez.
Tavaly is ezeket kellett írnom, mit tegyek, nincs változás.
A kritikai kiadások pályázatai idén is aluljelentkezéssel végzõdtek. Javasolnám, hogy a
bizottság a jövõben ezt ne tegye kötelezõvé.
Sajnos, a határokon túli pályázók pályázatai a legnehezebben megítélhetõek. Gyakran úgy
éreztem, adunk valamicskét, hogy ne legyen az a rossz érzésünk, hogy nem támogatunk határokon
túli kiadót vagy lapot.
Az egyetemes és nemzeti értékek megõrzéséhez túlontúl kicsi a büdzsénk. Meggyõzõdésem,
hogy nagymértékben ránk marad az állam olyan intézményeinek támogatása, amelyeket az államnak
kéne támogatnia rövid úton. Ez legkevésbé a Szépirodalmi Kollégiumra igaz, de azért arra is.
A nagy nemzetközi eseményeket – a legfontosabbakat – az ad hoc kuratórium támogatta ebben
az évben, ami nagy könnyebbség volt nekünk. A mi pénzünk a külföldi rendezvényekkel és akciókkal
kapcsolatos igényre egyszerûen nem elegendõ.
Nálunk nemzetközi tagdíjra nem pályáztak, de az lehet, hogy pl. a MEKEKE vagy a Magyar
Írók Szövetsége tudott költeni ilyesmire azért, mert más költségeit viszont fedeztük.
Programunk csak annyi volt – lehetett –, hogy kértük a bizottságot, illetve dr. Harsányi urat,
végre töltsék föl a kollégium büdzséjét. Nem sok sikerrel.
Nem látok olyan területet vagy projekteket, amelyekre új pályázatokat kellene kiírnunk.
Úgy gondolom, voltak vitáink a bizottsággal és az elnök úrral, de ezek a lovagiasság szabályai
szerint alakultak, teljes bandázsban, elsõ vérig.
A hivatal mûködését változatlanul lassúnak és körülményesnek érzem. A mi kiírási határidõink
nem a terület szükségleteihez igazodnak, hanem ahhoz, hogy a mellénk rendelt ügyintézõ (akirõl csak
jót mondhatok), egyedül van, ráadásul egy másik kollégium mellett is teljesít feladatokat.
A pályázók legnagyobb gondja változatlanul az, hogy sokan kizárólag az NKA-ból óhajtanak
megélni, és olykor még a pályázati kiírást sem olvassák el figyelmesen. Az új ûrlaptervezet szerintem
ezen a helyzeten inkább ront, mint javít. De megértem, ha a hivatalnak megvannak a saját
szempontjai.
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Újra javaslom, hogy az irodalmi terület kis cégeinek meg kéne engedni, válasszanak, vagy
fizetik a járulékot és pályázhatnak, vagy nem fizetik, s akkor nem pályázhatnak. Sokan e választással
jobban járnának. Ezzel kapcsolatos szemrehányásokat állandóan kapunk.
A tavalyi év a magyar irodalomban a gyengébbek közé tartozott. Ez érzõdött a lapokon és a
kiadott könyveken is. Ennek megfelelõen a nyertes pályázók átlagosan talán valamivel gyöngébb
mûvek megjelentetésére vagy létrehozására kaptak pénzt. Ezt azonban nehéz abszolút mércével
mérni, fõleg az írói ösztöndíjaknál, ahol szinopszis alapján kell döntenünk, értelemszerûen.
A pénzügyi ellenõrzés a mi területünkön igen bonyolult, csakúgy mint az a kérdés,
hatékonyak-e a támogatások. Nehéz ez ügyben nyilatkoznom.

Vámos Miklós s. k.,
a Szépirodalmi Szakmai Kollégium
elnöke
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SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Csizmadia Tibor
Titkár: Hajas Gizella
db
1 Eredeti éves jóváhagyott keret

Ft
331 000 000

2 Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

2 316 920

3 Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)
3/1 Tárgyévet megelõzõ 1. év

21 –54 301 600

4 egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

55 553 257

5 Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

334 568 577

2006. évi döntések
6 Beérkezett pályázatok

508

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7 pályázatok felhívás szerint

255 313 258 200

8 címzett

0

0

9 egyedi

15

21 300 000

10 ÖSSZESEN
11 Ebbõl céltámogatás

270 334 558 200
4

21 900 000

0

0

12 Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai
12/1 Tárgyévet követõ 1.év
13 Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.
14 Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

270 334 558 200

15 2006. évi keretmaradvány (5–10)

10 377

16/1 Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

35 127 250 000

16/2 Szakterület támogatása [55] DRÁMAÍRÓI PÁLYÁZAT
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

18

45 000 000

16/3 Szakterület támogatása [56] BÁBPRODUKCIÓS IDEIGLENES
SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

16

11 250 000

16/4 Szakterület támogatása [66] KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

4

29 600 000

16/5 Szakterület támogatása [67] NEMZETKÖZI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSOK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

4

8 636 000

17 Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)
18 A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2006. évi technikai halasztott döntések

77 221 736 000
368 501 992 600
0
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A kollégium beszámolója
1.1. A kiírt altémák egyik fõ szempontja a szervezeti és egyetemes értékek létrehozása, amit
különösen a produkciók létrehozását célzó altémák képviselnek. Ezek külföldi megjelenését
rendezvényeken, fesztiválokon a külföldi kapcsolattartást célzó altémánk erõsíti, melyek több
esetben évfordulókhoz is kapcsolódnak, de ezt rendszerint a pályázó idézi, amit mi a döntésünk során
súlyozottan veszünk figyelembe.
1.2. Döntéseinkben hangsúlyosan jelenik meg a kulturálisan hátrányosabb helyzetben lévõ
területek támogatása (produkciós és utaztatási altémáknál), valamint a fiatalok, pályakezdõk segítése,
illetve az alternatív formációk támogatása.
1.3. A kiemelkedõ elõadások helyben történõ továbbjátszásának segítése, ahol tovább kell
erõsítenünk a kiírásban a kiemelkedõ elõadás definícióját.
1.4. Érzékelhetõ az alternatív színházak erõs jelenléte, illetve azok a kõszínházi
kezdeményezések, melyek az alaptevékenységen túlmutatnak, vagy valamilyen missziót töltenek be.
1.5. A folyóirat-pályázatnál még mindig nem jól használható a Bizottság által meghatározott
paraméter-rendszer (min. 70%). Az általunk elbírált és támogatott pályázatok árnyaltabb megítélést
igényelnek, miközben a támogatási lehetõségeink végesek, így zsarolhatók vagyunk.
1.6. A kiírásokat folyamatosan finomítjuk és igyekszünk beépíteni korábbi tapasztalatainkat,
illetve a szakmát érintõ változások kihatásait.

*

2.1. A kollégium folyamatosan konzultál arról, hogy az állami támogatással rendelkezõ
színházak, színházi formációk csak az alapfeladaton túlmutató tevékenységre pályázzanak.
2.2. a) Nincs.
2.2. b) A kollégium és a miniszter képviselõi egyeztessenek, hogy a kollégium rostáján
szakmai okból kihullott pályázó a minisztertõl ne kaphasson támogatást, mert ez gyöngíti a Színházi
Szakmai Kollégium hitelességét.
2.3. a) Az együttmûködés jó, a Bizottságban a színházi területet képviselõ szakember személye
a garancia erre.
2.3. b) A pályázati kiírások minõsége és a döntések alakítják a képet az NKA-ról és a Színházi
Szakmai Kollégiumról. Ugyanakkor az NKA egészének kommunikációja érzékelhetõen
erõteljesebb.

*
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3.1. A döntések után a megítélt összegek mielõbbi eljuttatása a pályázóhoz nagymértékben
növelné az NKA mûködési hatékonyságát.*
3.2. Ld. 2.3., illetve 3.1-re a választ.
3.3. A folyóirat-pályázat min. 70%-os alsó határát nem vennénk figyelembe a színházi
területen.
3.4. Az alkotói támogatásnál az író témaváltásának elfogadása legyen kollégiumi hatáskör.
*
4.1. A kollégium keretének csökkenése a pályázókat is eltántorítja a megalapozatlan
pályázatoktól, de a pályázatok realitását erõsíti a pályázott összeg 1%-ának befizetése is.
4.2. Még mindig kevés pályázó tud jól pályázatot olvasni. Minél egzaktabb kiírásokra
törekszünk.
4.3. Mivel a produkciós pályázati altéma a leghangsúlyosabb a kollégium mûködésében, de az
erre vonatkozó támogatás csak a bemutatóig szól, az elõadásszám, vagy a nézõszám, tehát a siker
paraméterei nehezen kérhetõk számon a produkción. Ilyenkor a kollégium tagjainak tapasztalatai
segítik az igazi szakmai értékelést, így ellenõrizhetõ a szakmai beszámolók hitelessége.
4.4. A pénzügyi és szakmai ellenõrzések célpontjai a kollégiumi javaslatok, melyek
tapasztalatai a beszámolókban olvashatók.
4.5. Mindez a kollégium feladata, a szakterület specialitásait figyelembe véve.

Csizmadia Tibor s. k.,
a Színházi Szakmai Kollégium
elnöke

* Az Igazgatóság megjegyzése:
Az Igazgatóságnak a szerzõdések elõkészítése során a támogatási összeg utalásának ütemezésénél az összes
körülményt mérlegelnie kell, és ennek alapján kell az utalás idõpontját megállapítani. Ezen idõpont megállapítása során az
alábbiakat is figyelembe kell venni:
– a program kezdõ és befejezõ idõpontját,
– a támogatandó jogcímet,
– a támogatási összeg nagyságát,
– a szerzõdéskötés átfutási idejét.
A támogatások kiutalásánál figyelemmel kell lenni az NKA bevételi mutatóira is, tekintettel arra, hogy csak annyi
támogatást tud utalni, amennyi rendelkezésre áll. Év elején ez problémákat okozhat, ha nem rendelkezik maradvánnyal.
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ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Szirányi János
Titkár: Nagy Józsefné
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
453 000 000
5 493 956

24

–49 732 000
99 720 460
508 482 416

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

880

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

505

468 556 000

8

címzett

1

3 000 000

9

egyedi

38

36 389 000

10

ÖSSZESEN

544

507 945 000

11

Ebbõl céltámogatás

107

141 560 000

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

Tárgyévet követõ 1. év

15

158 650 000

16/2

Tárgyévet követõ 2. év

2

120 000 000

17

278 650 000

561

786 595 000

2

120 000 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
Tárgyévet követõ évekre vonatkozó döntésbõl meghiúsult

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

16/2
16/3

537 416
63

962 910 000

Szakterület támogatása [66] KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

4

48 400 000

Szakterület támogatása [67] NEMZETKÖZI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

3

1 712 104

70

1 013 022 104

638

1 471 235 104

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2006. évi technikai halasztott döntések

0
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Annak ellenére, hogy a Zenei Szakmai Kollégium szakmai munkáját lényegében továbbra
is az egyre növekvõ támogatási várakozás, az egyre bõvülõ igények, ugyanakkor az egyre szûkülõ
források kettõssége határozza meg, hogy a kulturális járulék visszaforgatható kerete végesen szabja
meg az NKA támogatási lehetõségeit, úgy vélem, a zenei szakma egészének szemszögébõl nézve
kollégiumunk, illetve az egész Alap 2006. évi „zenei tevékenysége” sikeresnek mondható. Egyrészt
valamelyest növekedett a kollégium saját hatáskörben felhasználható költségvetési kerete, másrészt a
Bizottság, külön pénzkerettel, a szakmai grémiumhoz delegált néhány kiemelten rangos pályáztatási
célfeladatot (Bartók-összkiadás, Könnyûzenei és jazzklubok támogatása, Cantata Profana
könyvkiadvány, koncertsorozat a Mûvészetek Palotájában), harmadrészt – jórészt éppen az ünnepi
Bartók-évforduló okán – igen jelentõsnek bizonyultak a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes
Kollégiuma által vállalt közvetlen és közvetett zenei támogatások is. Mindez – kiegészülve a
miniszteri keret lehetõségeivel – együttesen eredményezte, hogy az elmúlt évben, ha kismértékben is,
de erõsödött a zenei szakterület programjainak támogatottsága.
És ez – véleményem szerint – akkor is elismerendõ tény, ha e nominálisan növekedett pénzügyi
lehetõségek, a még nagyobb ütemben és mértékben emelkedett támogatási igények miatt, valójában
csak a szinten tartáshoz nyújtottak segítséget. A most látható általános kultúrafinanszírozási
folyamatok, beleértve a kulturális tárca megszorító-takarékoskodási intézkedéseit is, azt mutatják,
hogy egyre több, korábban állami, önkormányzati, intézményi támogatás csúszik át az NKA
felelõsségébe, tõle várják el életben tartó mûködtetését. Ennek elhárításaként is törekedtünk arra,
hogy megítélt támogatásaink mindig konkrét kulturális-zenei programokra szóljanak, s még
burkoltan se vegyenek át fenntartói szerepet.
A zenei támogatások tartalmi jegyeit vizsgálva általánosságban megállapítható, hogy azok
mind tematikáinak megválasztásában, mind a támogatások megítélésében törekedtek az NKA
hivatásának és alapelveinek kiegyensúlyozottan megfelelni. A „nemzetközi tagdíjak” támogatásának
kivételével valamennyi kulturális részfunkció hangsúlyt kapott: az értékteremtõ, új mûveket inspiráló
mecenatúrától a kultúraközvetítés, koncertrendezés megannyi változatán át, az új mûvészi
kezdeményezések, alternatív zenei irányzatok életre hívásáig. Más összefüggésben a fiatal
muzsikusgeneráció pályára segítése, vagy éppen nemzetközi bemutatkozásának megteremtése
éppúgy szerepelt támogatandó programjainkon, mint a zenei befogadás/értés új, akár közösségi
formáinak kialakítása. És minden mûfajban kiemelt figyelmet fordítottunk hazai, még mindig
élenjáró zenei kultúránk nemzetközi felmutatására, a magyar zene minõségi „exportjára” is.
1.2., 3. A 2006. év fontos, sõt az egész év munkáját meghatározó eseményének Bartók Béla
születésének 125. évfordulóját tekintettük. A már említett kiemelt, illetve bizottsági programokon túl
szinte valamennyi komolyzenei tematikában helyet kaptak a Bartók-események, vagy a
zeneszerzõhöz köthetõ rendezvények. E programok mondhatni megkoronázását, egyben a kollégium
legnagyobb szakmai kihívását, az úgynevezett Bartók CD-összkiadás pályázati lebonyolítása
jelentette. Nemcsak azért, mert ez a grandiózus vállalkozás egészen kivételes, talán túlzás nélkül
állíthatóan, korszakos jelentõségû zenei dokumentumot ígér, hanem azért is, mert egy három évre
szóló, példátlanul nagy összegû – 180 millió Ft – támogatás megítélésérõl kellett döntenünk.
Pályázati lebonyolításunkat, felelõs döntéshozatalunkat nem befolyásolta, de azért jócskán
megnehezítette az a nyílt –indulatoktól sem mentes, helyenként hevesen politizáló – közéleti vita,
amely már meghirdetése elõtt kirobbant, és amely jól tükrözte a zenei életünk mélyében meghúzódó
törésvonalakat, gyakorta egymásnak feszülõ személyes ellentéteket. Ugyanakkor talán joggal véljük,
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hogy ezek az érték-, nemegyszer érdekütközések mégsem voltak feleslegesek, hiszen – többek
között – ismét és ismét felhívták a figyelmet intézményünk nélkülözhetetlen mecénási szerepére,
mindannyiunk szakmai felelõsségére.
Összegezve a Nemzeti Kulturális Alapnak a Bartók emlékévben nyújtott teljesítményét, azt
lehet rögzítenünk, hogy az méltón és jelentõs mértékben járult hozzá az évforduló megünnepléséhez,
nem csak a programok életre hívásával, illetve támogatásával, hanem az egyes rendezvények
propagandájával, a nyilvánosság folyamatos és összegzõ tájékoztatásával is.
1.2., 6. Sajátos belsõ mûhelyvitákat eredményezett a kulturális tárcának két, minket érintõ
döntése: egyfelõl miniszter úr, két új kollégiumi képviseleti helyre is könnyûzenéhez értõ szakembert
delegált, másfelõl, megszüntetve a könnyûzenei, illetve jazzklubok korábban minisztériumi
támogatását, ezt a funkciót is – a Bizottság által meghatározott 40 millió Ft-os céltámogatási kerettel –
a Zenei Szakmai Kollégiumhoz helyezte. Megváltozott mûfaji arányú testületünkben új kollégáink
kitûnõ munkát végeztek: amellett, hogy korrekten segítették közös döntéshozatalunkat,
észrevehetõen erõsítették a minõségi szórakoztató zene felé nyitásunkat is. És ismét napvilágra
hozták, felerõsítették korábbi szakmai vitáinkat: tagolható-e a mûfaj – a megszokott könnyûzene- és
jazz-kategóriákon túl – további „pályázati” szeletekre, pl. popzene, világzene, musical, vagy éppen a
népzene funkcionálisan sokszor nehezen értelmezhetõ részleteire. És ha igen, akkor is mindez milyen
mértékû támogatási bõvítést igényelne, illetve eredményezne?
A vitát még nem zártuk le, az viszont most is megállapítható, hogy az elmúlt évben a
könnyûzene és jazz mûfaja, pályázati arányaiban lényegében hasonló támogatásban részesült, mint az
ún. komolyzene képviselõi. A mûfaji kategóriák esetleges további bõvítését azonban függõvé kell
tennünk mindenkori pénzügyi lehetõségeinktõl is, így a kiterjesztésrõl egyelõre tehát ezért sem
hoztunk döntést.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Az elmúlt évben, igazodva a Bizottság útmutatásához, elég pontosan meghatároztuk
szakmai prioritásainkat, elsõ helyre téve a Bartók-programokat, folytatva azzal a szándékkal, hogy
elaprózott támogatások helyett koncentráljunk a nagyobb lélegzetû eseményekre, figyeljünk
erõteljesebben az egyes pályázatok reális megvalósíthatóságára, és éljünk jobban a meghívásos és
egyedi pályáztatás lehetõségeivel. De eldöntöttük azt is, hogy lehetõségeink híján, egyelõre nem
bõvítjük pályázati kategóriáinkat, így továbbra sem térünk vissza a korábban oly sikeres, orgona
felújítási témánkhoz.
2.2. Szakmai integrációnk a zenei életben továbbra is meglehetõsen széleskörû: szinte minden
meghatározó zenei intézménnyel, társadalmi, civil szervezettel van kapcsolatunk, ha szükséges,
együttmûködésünk. A kulturális tárcával kiváltképp évfordulós ügyekben dolgoztunk együtt,
legeredményesebben a Nemzeti Évfordulók Titkárságával.
Azonban amíg tavalyi évösszefoglalónkban annak adtunk hangot, mennyi zavart okoz az a
gyakorlat, hogy oly kevés információt kapunk a néha igen jelentõs (sõt túlzó mértékû), de szakmailag
gyakran vitatható, egyszemélyi miniszteri támogatásokról (s általában is mintha túl sok lenne a
Minisztérium és az NKA között a támogatási átfedés), most inkább az ellenkezõjérõl szólhatunk:
ugyan most is kevés az információ, de még kevesebb a támogatás. A takarékoskodási kényszerek
okán egyre több, korábban jelentõs miniszteri, illetve minisztériumi, jórészt fenntartói támogatás
szûnt, szûnik meg, illetve kerül át az NKA-hoz – többségükben pénzkeretek nélkül. Félõ, hogy ez a
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helyzet sok zenei szervezet, zenei program teljes ellehetetlenüléséhez vezet, hiszen, mint már fent is
jeleztük, az NKA nem vehet át intézményfenntartói feladatokat, és nincs lehetõsége lényegesen
bõvíteni szakma támogatási körét sem.
2.3. Éves költségvetésünknél maradva, sajnos csak ismételhetem tavalyi beszámolóm e
fejezetét, miszerint „alapvetõ stratégiai kérdés, hogy a szakmai kollégiumok milyen garantált
költségvetés birtokában tervezhetik meg pályázati rendjüket, hogy milyen idõtávra, többéves ciklusra
tekinthetnek elõre, és hogy milyen információkkal rendelkezhetnek az egyéb, kiváltképp
szakminisztériumi támogatások tárgyában”. Ez évi tervezésünket tovább bonyolították az NKA
szervezeti visszaalakításával, illetve a kulturális járulék valósan befolyó összegének váratlan
bizonytalanságával összefüggõ polémiák. Így tudomásul kellett vennünk az elsõ félévi belsõ
„megszorításokat”, majd a különbözõ határozatok alapján eldöntött, különbözõ forrásokból
átcsoportosított zenei céltámogatásainak elrendezése körüli huzavonákat.
Ezek a történetek is rendre rávilágítottak az NKA Bizottsága és Igazgatósága közötti
együttmûködés nem éppen felhõtlen voltára, nemegyszer akadozására. Gyakorta szembesültem
például azzal a kellemetlen helyzettel, hogy számunkra fontos bizottsági döntések, különbözõ
információs hiányokra hivatkozással nem váltak idõben egyértelmû igazgatósági végrehajtássá is,
hogy nemegyszer a két oldal költségvetésünkkel összefüggõ értelmezési vitáját, kollégiumi szinten
bizony nekünk kell „elszenvednünk”, jó esetben eredményesen megharcolnunk.
3. Mûködési kérdések
3.1., 2., 3. Tulajdonképpen folytathatók elõzõ megjegyzéseim: ebben az esztendõben is bõven
keletkeztek vitáink a támogatások minél gördülékenyebb realizálásának szándéka és a hivatal
szigorúan bürokratikus eljárási rendje közötti felfogásbeli ellentétekbõl. Kollégiumunkban az év
leghevesebb viharát – nem elfogadva közel 300 pályázatunk érvénytelennek minõsítését – a
pályázatok érvényességi küszöbének, a lehetséges hiánypótlásoknak, illetve az Igazgatóság
munkatársainak a pályázókat segítõ feladatainak értelmezése váltotta ki. Végül megszületett az ügyet
segítõen megoldó lezáró döntés: a kollégium hiánytalanul elláthatta szakmai feladatát, mi pedig
közösen levonhattuk a keletkezett tanulságokat – köszönet érte az Igazgatóság vezetõjének. (Az új
SzMSz már pontosan rögzíti az érvénytelenség és pályázati javíthatóság tételeit.)
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A zenei pályázatok száma összességében alig változott az elõzõ évhez képest – összesítve a
kiírásra, meghívásra és a folyóiratok pályázatára érkezett pályázatokat –, közelítik az ezer darabot. A
kért támogatási összegekhez viszonyított pénzügyi lehetõségeink sem nagyon tértek el az
eddigiektõl: átlagát tekintve az igények 1/4-ét, 1/5-ét tudtuk felajánlani. (Amilyen mértékben
növekedtek lehetõségeink, olyan arányban növekedtek az igények is…)
Mindenképpen újdonság volt viszont a Bartók CD-összkiadás pályázat hároméves ciklusra
szóló támogatása. Nagyon reméljük, hogy rövidesen az ilyen, hosszabb távú kötelezettségvállalást
más, erõre tekintõ tervezést igénylõ mûfajoknál – pl. fesztiválok, külföldi mûvészek meghívása,
kiemelkedõ jelentõségû hangversenyek, vagy zenei versenyek rendezése stb. – is gyakorolhatóvá
teszi majd az NKA.
Pályázati kiírásainkban – ahol ennek értelmét, szakmai jelentõségét láttuk – már jónéhányszor
részleteztük az elbírálás szempontjait is – tapasztalataink szerint, valóban könnyítve, egyszerûsítve
döntéshozatalunkat. Azonban nagy a vitánk az elõzetesen bemutatott új pályázati lapterven
olvasható, általános premisszákra épülõ, közhelyes, uniformizált és sok témánál alkalmazhatatlan,
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mégis kötelezõen megválaszolandó pályázati kérdésfeltevésekkel. Elutasító szakmai véleményünket
írásban is megfogalmaztuk – remélve, hogy érveink a felelõs döntéshozatalnál, megfontolásra is
kerülnek.
Végezetül hadd mondjak köszönetet az Igazgatóság Ellenõrzési Osztályának munkájáért –
munkatársaikkal kitûnõek együttmûködéseink, folyamatosan jelzik feladataikat, meghallgatják
véleményünket, és tájékoztatják kollégiumunkat a legfontosabb, számunkra is tanulságos
megállapításaikról. Valószínû, hogy közösen is többet kellene tennünk azért, hogy megszívlelendõ
szakmai, elszámolási észrevételeik és javaslataik a korábbiaknál jobban épüljenek be pályáztatásaink
lebonyolításába.
Szirányi János s. k.,
a Zenei Szakmai Kollégium
elnöke
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TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Pataki András
Titkár: Lilik Zsuzsa
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
211 000 000
719 365

35

–20 950 000
6 304 216
197 073 581

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

568

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

297

196 706 400

8

címzett

9

egyedi

4

1 450 000

301

198 156 400

Tárgyévet követõ 1. év

19

20 600 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

19

20 600 000

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

320

218 756 400

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

16/2
16/3

–1 082 819
12

21 000 000

Szakterület támogatása [66] KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

1

16 000 000

Szakterület támogatása [67] NEMZETKÖZI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSOK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

1

6 800 000

14

43 800 000

350

221 006 400

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2006. évi technikai halasztott döntések
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A táncmûvészet nemzeti és egyetemes értékei megõrzése – hiszen a terület egyik
kiemelkedõ célja ez –, hazai és határon túli terjesztése érdekében a kollégium évek óta kínál
lehetõséget kiírásában a magyar professzionális táncmûvészek külföldi bemutatkozására, jelentõs
szakmai rendezvényeken való részvételére, valamint a határon túli mûvészek és mûvészeti együttesek
támogatására. A benyújtott pályázatok céljait tekintve 2006. évben is nyilvánvalóvá vált, hogy a
„kitekintés” a táncmûvészet egészének lételeme, hiszen mind a határon túli, mind a hazai produkciók
forgalmazása témában érkezett a legtöbb pályázat az új produkciók létrehozása mellett.
Elõre meghatározott kiemelt szakmai program támogatására kollégiumunknak 2006-ban
pénzügyi keretét tekintve nem volt lehetõsége. Szakmai elképzeléseink megvalósításának továbbra is
legnagyobb akadálya a rendkívül (méltánytalanul) szûkös forrás. Így – az adott körülmények között –
nem is pályáztathattunk olyan témákat, olyan – táncmûvészeti szempontból – kiemelt eseményeket,
mely „sikertelenül” végzõdhetett volna (pl.: táncfilmek létrehozására történõ kiírás).
Lehetõségeinkhez képest elindítottuk a tánctudományi területek céltudatosabb támogatását, alkotói
támogatásban részesítettük a szakma tudományos szereplõit, valamint segítséget nyújtottunk új és
jelentõs kiadványok megjelenéséhez. E terület óriási fejlesztésre szorul, hiszen a táncszakma
múltjának és jelenének dokumentálása és feldolgozása igen töredékes, elhanyagolt. Emellett a
külföldi szakirodalom sem tud magyar fordításban eljutni az érdeklõdõkhöz.
A támogatás mértékét illetõen a kuratórium egy esetben az NKA Bizottságának egyszeri
jóváhagyásával a maradványkeretbõl jelentõsebb összeggel támogathatta a Kiemelt Rendezvények
Kollégiumának támogatásából, számunkra érthetetlen okból kiszorult X. Duna Karnevált.
A nemzetközi kulturális jelenlét a táncmûvészet számára elengedhetetlen, a benyújtott
pályázatok alapján a nemzetközi kapcsolatok szélesedése figyelhetõ meg.
1.2. A Bizottság által megfogalmazott irányelvek, feladatok ellátásának kötelezettsége
egyértelmûen a folyóirat-támogatások esetében érintette a kollégiumot. A Bizottság által kötelezõen
meghatározott támogatási mérték egy-egy lap esetében ellehetetlenítette mind a folyóiratot, a döntés
szakmai értékét pedig csökkentette, szinte egészében gazdasági döntésrõl beszélhetünk. A Bizottság
által meghatározott 2006. évi pénzügyi tartalékolás és az ezáltal okozott bizonytalanság, az elõre
látott programok támogatásait is kétségessé tették, nemhogy esetleg új témákban, kiemelt
programokban gondolkodhatott volna a kollégium. Mindemellett a tervezhetetlen keret miatt a
támogatási összegek még inkább elaprózódtak, ami mint tudjuk, ellenkezik az NKA irányvonalával.
1.3. A kollégiumnak kiemelt programja nem volt 2006-ban.
1.4. A kollégium a pályázók szakmai elképzeléseit, programjaikat, terveiket veszi figyelembe,
melyhez támogatással nyújthat segítséget. Ez azonban néhány esetben valósulhatott meg és csupán
részlegesen, a rendelkezésre álló, és abból aktuálisan felhasználható keret miatt, maradéktalanul
azonban soha.
1.5. A szakterület alapvetõ problémája 2006-ban is az egyre növekvõ általános forráshiány. Ezt
a nehézséget csak növelte az NKA-nál elérhetõ pénzösszegek rendkívül alacsony mértéke is,
amelyhez ebben az évben még a kötelezõ év eleji tartalékolás is hozzájárult. Az adott – pályázatilag
elnyerhetõ – összegek csupán a szakma vegetálására (vegetáltatására) elegendõek, vagyis a
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kollégiumi döntések mozgástere rendkívül csekély, ráadásul az egyetlen biztos forrás reményében
egyre többen, egyre nagyobb összegekkel pályáznak a szakkollégiumhoz. Természetesen döntési
felelõsségünk ezzel egyenesen arányosan növekszik. Mivel a szakma élet-halál harcot vív, vélt
tehetetlenségében alkalmasint már magára is támad, kollégiumunkat is komoly támadások érték, azaz
nem tudtuk függetleníteni magunkat a szakterületet jelenleg mélyen meghatározó anomáliáktól.
Meggyõzõdésünk, hogy szükség van a táncszakma rehabilitálására, strukturális és financiális
átalakítására, érdekképviseleti rendszerünk megerõsítésére. Meglepõ és elgondolkodtató például az a
tény is, hogy az NKA Bizottságában hosszú idõ óta nincs szakember a táncmûvészet területérõl.
Kérdéses továbbá, hogy miért nem találunk képviselõink közül senkit a Kiemelt Rendezvények
Kollégiumában, habár fesztiváljaink és nagyrendezvényeink szinte elképzelhetetlenek
táncesemények nélkül.
1.6. A kollégium elsõsorban 2 területet tart a szakma kiterjesztése érdekében rendkívül
fontosnak. Egyrészt a táncfilmek létrehozását, mely mûfaj érthetetlen okok miatt szinte ki sem alakult
hazánkban, pedig egy rendkívül izgalmas kísérlet a vizuális mûvészeti ágak társítása terén. Ez az új
média újabb teret nyitna mûvészeti águnk népszerûsítésének lehetõségei között. Érdemes lenne
elgondolkodni egy a filmesekkel közös kiírás létrehozásán. Emellett a tudományos munkának
ösztönzése és erõsítése is egyre dominánsabb helyet kell, hogy kapjon a kiírásban. Mindkét terület
rendkívül elhanyagolt, mondhatni érdemben nemigen létezik. Szakmailag nagyon fontos lenne
ezeknek a területeknek preferálása, még inkább életre hívása. Komoly szellemi potenciállal
rendelkezõ mûhelyek várják az alkalmat, hogy eddigi erõfeszítéseiket méltányolhassuk, illetve
megfelelõ forráshoz jutva dolgozhassanak.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Természetesen kollégiumunk figyelembe vette döntéseiben a Bizottság által
megfogalmazott irányelveket, noha nem mindegyiket tudtuk maradéktalanul megvalósítani. A
pályázati pénzek szétaprózását például az adott körülmények között nem igen tudtuk kikerülni, mivel
a rendelkezésre álló források viszonylagos koncentrálása a szakma jelentõs részének teljes
ellehetetlenítését eredményezte volna. Ezek között pedig jócskán vannak olyan együttesek, akik
hazai és külföldi viszonylatban is bizonyították már életképességüket. (Nem lehet elégszer leírni: a
táncszakma kinõtte adott kereteit, ahhoz, hogy képes legyen a felé támasztott – egyre növekvõ –
igényeknek maradéktalanul megfelelni, a jelenleginél komolyabb támogatásra van szüksége.)
2.2. Kollégiumunk folyamatosan kapcsolatot tart szakmai szervezetekkel, vagyis az NKA
jelenlegi tevékenysége – adottságai, eredményei – egyre ismertebb a szakmai közvéleményben. Ez
természetesen közel sem csak a mi érdemünk, hanem annak a kommunikációs stratégiának is, melyet
az NKA vezetése dolgozott ki, s éppen arra hivatott, hogy ne csak a szakma, hanem a „széles
nagyközönség” is megismerje munkánkat.
2.3. Kollégiumunkban közvetlenül nem érzékeltük a OKM–NKA viszony speciális jellemzõit,
így errõl érdemben nem tudunk nyilatkozni, bár nagyon fontosnak tartanánk az együttmûködést,
közös szakmai preferenciák és szempontok kialakítását az OKM Mûködési Támogatás
Kollégiumával.
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3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA végrehajtási feladataiba, valamint a pályázati rendszer mûködésébe a
kollégiumnak közvetlen belelátása nincs, feladatunk a pályázatok bírálatára terjed ki leginkább.
Azonban visszhangok alapján egyre nyilvánvalóbb, hogy az állami bürokrácia a feladatokat igen
lelassítja.
3.2. Kollégiumunk lehetõségei szerint azonban segíti a pályázókat, lényegi problémát nem
észleltünk ezen a területen. A pályázók ismerik, s többnyire be is tartják a pályázati feltételeket. Ami
nehézséget okoz, az nem a mûködéssel kapcsolatos probléma, hanem jellegzetesen szakmaspecifikus.
Nonverbális mûvészeti ágról lévén szó, alkalmasint problémát jelenthet egy-egy alkotónál tervezett
elõadásának elõzetes verbális leírása. A mûvészi tudatosság, illetve tematikai elkötelezettség mást
jelent területünkön, mint más mûvészeti ágakban. Ez a probléma azonban nem okozott lényegi
konfliktust munkánkban.
3.3. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégiumnak és a Bizottságnak közvetlen viszonya nincs. A
Bizottságban, mint azt már az elõzõekben említettem, a táncszakma nincs jelen, de még olyan
kollégiumban sem, ahol táncmûvészetrõl és annak támogatási keretérõl is döntenek. Ennek ellenére a
kollégium törekszik figyelembe venni a felsõbb szakmai ajánlásokat és betartani a Bizottság és NKA
elõírásait, határozatait. Az Igazgatósággal való kapcsolata kollégiumunknak kifejezetten jó,
mondhatni problémátlan. Kifejezetten szerencsés volt például, hogy a döntéseinkben nem egyszer
jogi segítséget kaptunk az Igazgatóságtól, ami pontosította döntési kompetenciánk határait.
Az NKA adminisztratív feltételeivel kollégiumunk elégedett volt, semmilyen orvoslásra váró
problémát nem észleltünk.
3.4. Meggyõzõdésünk, hogy a pályázati lapok adminisztratív terhei túlméretezettek, vagyis
egyszerûsítésre, racionalizálásra szorulnának. Pontosabban: a közigazgatási, jogi nyelv alkalmasint
indokolatlanul nehezíti a pályázati ûrlapok kitöltését. Ne felejtsük: mûvészekrõl van szó, akik más
nyelven beszélnek, mint amilyen nyelven a kérdéseket felteszik nekik. Nem érezzük, hogy a jelenlegi
folyamatok ez irányba mutatnának. (Talán magunknak is több tájékoztatásra lenne szükségünk.)
Ennek ellenére érezhetõ, hogy a pályázati pontosság és fegyelem évrõl évre javul.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A benyújtott pályázatok száma 2006. évben 25%-kal nõtt az elõzõ évhez képest. A
közönségigény szakmánk iránt növekvõben van. Az akkreditált tánciskoláink egyre több
táncmûvészt, koreográfust képeznek évrõl évre. A források jelentõs növekedése nélkül nem fogjuk
majd a megnövekedett – s jogosnak elkönyvelhetõ – igényeket kezelni. Pontosabban: a jövõben a
rendelkezésre álló források tovább aprózódhatnak, ami pedig ellentétes az Alap törekvéseivel.
4.2. A pályázók elsõdlegesen a bürokrácia egyre nagyobb szorításával találkoznak, amely
azonban az NKA-ra is kötelezettséget ró, enyhíteni az állami elõírások, törvények miatt nem lehet.
4.3. Az ellenõrzés területünkön hibát nem talált. Egyetértünk egyébként azzal a törekvéssel,
hogy az ellenõrzések szigorát – szakmai és adminisztratív értelemben egyaránt – növelni kell.
Kollégiumunk a maga lehetõségei közepette mindent meg is tesz az ellenõrzés hatékonyságának
növelése érdekében.
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4.4. Utólagos ellenõrzésrõl nincs tapasztalatunk.
4.5. Kollégiumunk – noha három szakmai területet fog át: balett, néptánc, kortárstánc – minden
tõle telhetõt megtesz a pályázati felkészülés javításában, a táncszakma igényeinek kielégítésében.
Úgy gondoljuk, hogy ez a három terület egyaránt értéket teremt, itthon és külföldön méltóan képviseli
hagyományainkat. Preferálni ezek közül bármelyiket is hiba lenne: megbontaná a közöttük kialakult
kényes egyensúly jelenlegi gyakorlatát.

Pataki András s. k.,
a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Kovács Péter
Titkár: Fekete Gabriella
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
350 000 000
5 468 593

105

–38 700 000
–4 749 025
312 019 568

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

1160

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

409

300 058 768

8

címzett

9

egyedi

11

11 200 000

420

311 258 768

1

800 000

Tárgyévet követõ 1. év

90

52 490 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

90

52 490 000

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

510

363 748 768

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

16/2

Szakterület támogatása [67] NEMZETKÖZI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSOK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2006. évi technikai halasztott döntések

760 800
20

61 990 000

7

6 829 389

27

68 819 389

552

341 378 157

0
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A kollégium beszámolója
Kollégiumunk 2006-ban összesen nyolc témában hirdette meg pályázatait. A tavaszi, nyári és
õszi bírálati fordulókban a beérkezett valamennyi, összesen 1160 pályázatot elbíráltuk. A beérkezett
pályázatok teljes igénye 1 354 986 781 Ft, azaz csaknem másfél milliárd (!) forint volt. Ebbõl a
kollégium 510 pályázatot (44%) támogatott összesen 363 748 768 Ft-tal, amely összegbõl 52 490 000 Ft
már a 2007. évi keretet terheli. Ugyanakkor az 510 támogatott pályázatnak a teljes igénye 675 771 171 Ft
volt, ami azt jelenti, hogy kollégiumunk ennek is mindössze csak kb. 54%-át tudta megítélni.
Visszatérõen kritikusan ítéljük meg két pályázati téma kérdéseit.
2006. év folyamán kétszer került sor a szakmához kapcsolódó lapok pályáztatására. Nyáron a
2006. második félévre, õsszel a 2007. évre vonatkozólag döntöttünk. Nyáron gyakorlatilag az elõzõ
évben megítélt félesztendei támogatásokat egészítettük ki teljes évre, ami 6 folyóiratnak jelentett
összesen 42 millió 944 ezer forintot. Az õszi döntéssel a teljes 2007. évre 9 (kilenc) lapnak ítéltünk
meg összesen 71 millió 912 ezer forintot. A két döntés arányai mutatják, hogy az NKA Bizottság
intézkedéseinek is köszönhetõen (80%–70%) egyes lapok irreális igényeit ily módon valamelyest
sikerült visszaverni. A kollégium számára komoly segítség lenne, ha a jövõben a fenti százalékok
nem minimumot, hanem maximumot jelentenének, s a kollégiumnak így komolyabb lehetõsége
maradna az egyedi mérlegelésre.
A másik nehéz ügy az alkotói támogatások kérdése. A korábbi években 100 ezertõl 1 millió
forintig pályázhattak a mûvészek konkrét cél megjelölésével. A beérkezett igények sokszorosan
haladták meg a kollégium teljes, az összes pályázati témát szolgáló keretét, ami így gyakorlatilag
szinte kezelhetetlen! 2006-ban ezért a pályázatot úgy hirdettük meg, hogy az igény fölsõ határa
600 ezer forint volt, ami reményeink szerint sokakat visszatarthatott volna. Nem így történt. A témára
405 pályázat érkezett 233 millió forint igénnyel, ami ugyan összegszerûen – a felsõ határ csökkentése
miatt – lényegesen kevesebb lett a korábbinál, az eredeti feszültségek mégis megmaradtak. A
kollégium végül 137 pályázót támogatott összesen 80 millió 690 ezer forinttal, amely összeg majd
negyed része (23%) az általunk 2006-ban az összesen megítélt támogatások teljes summájának. Az
ügy az arányokon túl azért is érdekes, mert ez az a támogatási forma, ahol a tényleges eredmények
megítélése a legnehezebben ellenõrizhetõ. – Fogalmazzunk magyarul: a pályázó mûvészek (és a
kollégium tagjai is) alapvetõen és többnyire szociális támogatásnak tekintik ezt a lehetõséget.
A fenti probléma súlya akkor érezhetõ igazán, ha egy-két összehasonlítást teszünk más
támogatási formák adataival.
Kiállítások és katalógusok témában a kérések száma (371) és a megítélt támogatás teljes
összege (75 millió) valamivel alatta maradt az alkotóinak, ugyanakkor a tényleges igény majd
kétszerese (416 millió) volt az elõbbinek, s a „nyertesek” száma is meghaladta azokét (182). Ez azt
jelenti a számok nyelvén, hogy ott, ahol az „eredmény” valójában csak nehezen és egészen
bizonytalanul értékelhetõ, egy nyertes pályázatra átlag 600 ezer, itt, ahol lényegében minden
„kézzelfogható”, látható és fillérre ellenõrizhetõ, csak 400 ezer Ft jutott!
Fájdalmasnak érzem a közgyûjtemények gyûjteménygyarapítása téma adatainak alakulását is.
Személyes véleményem, hogy területünkön ez lehetne a legjobb formája a támogatásoknak, hisz „egy
csapással két legyet” is üthetünk: mérhetõ eredményességgel támogatjuk a mûvészt, akitõl
vásárolunk, s ugyanakkor a köz gyûjteményeit is! Azt kell mondanunk, hogy ebben a témában
meglehetõsen szerény volt az igény (31 pályázat összesen 64 millió forinttal), de ennél is szerényebb
a megítélt támogatás. 19 pályázó intézmény kapott összesen 22 millió forintot, ami az összesen
kiosztott 364 millió forintnak éppen csak 6%-a! – És ez a „szerénység bizony szoros összefüggésben
van az alkotói támogatáshoz kapcsolódó bõkezûséggel.
Bevált támogatási formának bizonyult az a tízmilliós program, amely évente egy-egy
szépkorú, jelentõs mûvész megfelelõ propagandával és kiadvánnyal kísért nagy kiállításának
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megrendezését szolgálja. Ebben az évben a BTM kiscelli múzeumában (Fõvárosi Képtár) május
hónapban nyitjuk meg Vigh Tamás kiállítását.
A kollégium idén õsszel újabb „tízmilliós” programot is indít. Pályázatot hirdettünk kiállítási
intézmények, galériák részére az NKA által az utóbbi két esztendõben közgyûjtemények számára
vásárolt képzõmûvészeti alkotások bemutatására. A legjobb feltételeket kínáló intézménynek
legkésõbb ez év október végéig kell a kiállítást, mely az NKA propagandáját is szolgálja, a közönség
elõtt megnyitni.
Föltétlenül meg- és följegyzendõnek tartjuk, hogy a szakmai kiadványoknak a
gyûjteménygyarapodáshoz hasonló mértékû, tehát ugyancsak szerénynek nevezhetõ támogatása, az
NKA másfél évtizedes mûködésének talán leglátványosabb eredményeit hozta. A szakma egésze
elismeréssel látja, hogy soha ezt megelõzõleg ennyi, és ilyen minõségû mûvészeti könyv,
mûvész-monográfia nem jelent meg ebben az országban, mint éppen mostanában. Ez az NKA
támogatása nélkül egyszerûen elképzelhetetlen lenne!
Az NKA Bizottság által megfogalmazott szempontrendszer kérdéseire térve úgy látjuk, hogy a
fentiek lényegében összefoglalóját adják az 1. pontban foglaltaknak.
Ad 2.1. A jövõben – amennyiben a Bizottság el tudja fogadni javaslatunkat, hogy a
laptámogatásoknál a bizonyos 80, illetve 70%-ot ne minimum-, hanem maximumként kezeljük –
fontolóra vennénk, hogy néhány fontos folyóirattal több évre szóló támogatási megállapodást
kössünk.
Ad 2.3. Örömmel vennénk a szorosabb és rendszeresebb személyes kapcsolatot a Bizottsággal.
Ad 3.1. A kollégium és a szakma egésze értékelni tudná, ha a pályázat-bírálatdöntés-szerzõdés-kifizetés egymásutánjában csökkenthetõ lenne az adminisztráció idõigénye.
Ad 3.3. Lásd: Ad 2.3.
Ad 4.1. Nincs.
Ad 4.2. Pályázóink a jelenlegi rendszert is bonyolultnak látják, félõ, hogy a tervezett
változtatások jelentõs többségük számára sok tekintetben átláthatatlanná tenné az adminisztráció
igényét.
Ad 3–4. A tapasztalatok általában jók, azokkal a megszorításokkal, amit az alkotói
támogatásokkal kapcsolatban fentebb megfogalmaztunk.

Kovács Péter s. k.,
a Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Zsótér László
Titkár: Pusztai Mária
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
261 000 000
1 404 040

1

–2 000 000
21 544 610
281 948 650

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

411

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

219 821 829

7

17 256 657

251

237 078 486

251

237 078 486

Tárgyévet követõ 1. év

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

16/1

244

44 870 164

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

6

1 930 000

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

6

1 930 000

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)

258

237 008 486

2006. évi technikai halasztott döntések
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A kollégium beszámolója
Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium néhány fontos pályázati adata a 2006. 01. 01.–12. 31-ig
vizsgált idõszakban:
411 beérkezett és elbírált pályázat, 618 300 470 Ft igényelt támogatás, 251 támogatott pályázat, 368 862 769 Ft a támogatott pályázatok igénye, 237 078 486 Ft a megítélt támogatás.

1. Szakmai, tartalmi kérdések
A Bizottság 2005. évi javaslatát figyelembe véve, a középtávú terv szerint is mûködött a
kollégium.
A törvényben megfogalmazott célokat, a kiemelt programok támogatását és a kollégium saját –
a vizsgált idõszakra tervezett programját a lehetõségekhez mérten sikerült teljesíteni.
Ennek a tervnek meghatározó elemei a kollégiumi határozatok szerint a következõk:
– az alkotói támogatásban részesült mûvészek, támogatott mûvei bemutatási feltételeinek
megteremtése abból a célból, hogy a kollégák és a nagyközönség találkozhasson az eredményekkel,
– az NKA által támogatott kutatás következtetéseinek figyelembevételével a designszemlélet
integrálásának segítése,
– az alkotói pályájuk zenitjén lévõ mûvészek megbecsülése az életmûkiállítások és
életmûkiadványok létrejöttének támogatásával,
– a fiatal iparmûvészek pályakezdésének segítése, csoportos bemutatkozások támogatásával,
– nemzetközi élmezõnybe tartozó iparmûvészek, szaktekintélyek hazai meghívásának
támogatása, a fejlõdés és a kapcsolatok épitése érdekében.
A kollégium keretei között megoldhatatlan feladatként jelentkezett az egyre nagyobb számú,
komoly anyagi hátteret igénylõ restaurálási pályázatok méltó kezelése.

2. Stratégiai kérdések
A hosszú távú pénzügyi stratégia kialakításánál számítunk a bizottság és az igazgatóság
támogatására a technikai lebonyolítás felületein. (Pl. a három évre megitélt folyóirattámogatásoknál.)
Az NKA Bizottságán kívül a szakmai szervezetek, a Design Terminál, valamint a mûvészeti
egyetemek által képviselt stratégiákat kezelte kitüntetõ figyelemmel munkája során a kollégium. (Pl.
hardverek beszerzésének, konferenciák és szakmai fórumok támogatásával.)
Az NKA és az OKM szakmai együttmûködésére jellemzõ, hogy jelentõsen megnõtt az állami
feladatok ellátásának terhe a kollégiumunkon.
Az NKA Iparmûvészeti Szakmai Kollégiuma 2005-ben indította útjára kezdeményezését,
miszerint az új iparmûvészeti mûvek létrehozására, alkotói támogatásban részesült mûvészeket arra
kéri, hogy együtt, egy kiállításon is mutassák be elkészült mûveiket.
Az Iparmûvészeti Múzeum kiállítótermében 2006-ban elõször megrendezett kiállítás sikeréhez
nagymértékben hozzájárult az NKA erõteljes kommunikációja.
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3. Mûködési kérdések
Változatlan véleményünk szerint az NKA döntési és végrehajtási folyamata jól mûködik,
köszönet érte. A pályázóktól érkezõ jelzések is megerõsítik véleményemet, miszerint az
Iparmûvészeti Szakmai Kollégium titkára kiválóan végzi munkáját.
Az összeférhetetlenségi szabály miatt a kollégium gyakran határozatképtelenné válik, emiatt
kénytelen lemondani szakmai kompetenciájáról a Bizottság javára. Ennek magyarázata az, hogy a
kollégium tagjait szakmai elismertségük és az azzal járó testületi tagság figyelembevételével
választják (MAOE, Képzõ- és Iparmûvészek Szövetsége). Ezek a testületek gyakran szerepelnek,
mint pályázók vagy mint lebonyolítók a teljes szakmát érintõ kérdésekben. A kollégium tagjainak
személyes érintettsége ezekben a témákban nagyon elvont. Ezért életszerû lenne, ha az
összeférhetetlenségi szabályban a kuratórium tagjait felmentenék a fenti tagsági viszony miatti tiltás
alól.

4. Pályázati tapasztalatok
Az elmúlt években a pályázók száma megközelítõen azonos volt.
Véleményünk szerint a pályázók elfogadták azt a koncepciót, hogy a kollégium az alkotói
támogatás témában kevesebb pályázót, nagyobb összeggel támogat.
Sikeresnek tartjuk törekvésünket, miszerint a szakmai szervezeteknek nyújtott támogatások a
közösségek minél nagyobb részét elérjék.
A pályázati témák szakmai megvalósulásának értékeléséhez, dokumentációkon belül a
vizuálisan értékelhetõ képanyagot hangsúlyosan elvártuk.
Az utólagos ellenõrzést végzõ munkatársak alapos munkáját köszönjük. Egy pályázónál
hiányosságokat tártak fel, amire a kollégium, késedelem nélkül, határozattal reagált. Kizárta a
pályázót a vitatott problémák rendezéséig.

Zsótér László s. k.,
az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Bán András
Titkár: Angyalosyné Makkai Nóra
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
137 000 000
990 809

2

–3 260 000
9 084 879
143 815 688

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

385

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

140

135 842 745

1

600 000

141

136 442 745

141

136 442 745

Tárgyévet követõ 1. év

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

7 372 943

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

3

2 690 000

16/2

Szakterület támogatása [66] KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

1

2 700 000

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

4

5 390 000

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)

147

138 572 745

2006. évi technikai halasztott döntések
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A kollégium beszámolója
A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium a rábízott feladatokat a 2006. évben megoldotta.
Munkánkat valamelyest könnyítette a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai
Kollégiumának (KK) mûködése: jelentõs részben ez a kollégium finanszírozta a fotómûvészeti
szakma két kiemelt 2006-os rendezvényét. Ugyanakkor a KK mûködésével, elsõsorban a KK által
meghívott rendezvények kiválasztásának gyakorlatával alapvetõen nem tudtunk egyetérteni.
Sajnálatosnak tartottuk továbbá azt is, hogy javaslatunkat, mely a „Nagy Könyvhöz” hasonlóan egy
jelentõs figyelmet megmozgató vizuális eseménysor megrendezését vetette föl, a KK érdemben nem
tárgyalta.
Munkánkat 2006-ban is több tényezõ nehezítette: ezek mindegyike a korábbi évekbõl ismert,
strukturális probléma, ám lényegi elõrelépés egyikben sem történt most sem. A Nemzeti Kulturális
Alap törvényben megfogalmazott elsõdleges célja a kulturális-mûvészi értékek létrejöttének
támogatása. Mivel a mûvek-értékek közzétételére hivatott kulturális intézmények mûködtetése az
elmúlt években, így 2006-ban is egyre nehezebbé vált, így valójában az értékteremtés támogatása
kollégiumunk céljai között nem hangsúlyos. A fotómûvészeti alkotások megõrzése, hazai és
nemzetközi terjesztése érdekében érdemben tudtunk segíteni a pályázóknak. A szakmai
hagyományokat tiszteletben tartva lehetõségeinkhez képest határozottan állást foglaltunk az új
fotómûvészeti és mûvészetközi törekvések mellett (s e témában párbeszédet kezdeményeztünk más
vizuális mûvészeti kollégiumokkal is – viszonylag kevés sikerrel).
Továbbra is támogattuk a fotómûvészet értékeinek dokumentálását, s a fotótörténeti
alapkutatást. Bár alapvetõen végiggondolatlannak tartjuk a folyóirat-támogatás mai rendszerét, a
fotómûvészetet érintõ színvonalas szakmai lapok életben maradásához 2006-ban is érdemi segítséget
tudtunk nyújtani.
Tapasztalatunk szerint a fotómûvészeti szakma megfelelõnek tartja az NKA jelen mûködését.
A pályáztatás mai rendszerét a saját területünkön megfelelõnek tartjuk. A Bizottság által
kezdeményezett átalakítási javaslatokat nagy figyelemmel kísértük, ám úgy gondoltuk – s amikor
véleményünket kikérték, ezen álláspontunkat meg is fogalmaztuk –, az átalakítás koncepciói
viszonylag kevéssé vették figyelembe az alkotómûvészeti területek gyakorlatát. A támogatási és
pályáztatási rendszeren a fotómûvészet területén a kollégium érdemben nem kíván változtatni. Bár
elõnyben részesítettük volna a több évre kiterjedõ, átgondolt szakmai programokat, a mûvészeti élet
finanszírozásának katasztrofális bizonytalanságai miatt ilyen terveket a pályázók nem fogalmaznak
meg.
A Kollégium 2006. évi döntésivel kapcsolatban tudomásunk szerint nyilvános bírálat,
elmarasztalás nem hangozott el. Ezzel együtt szorgalmazzuk a döntéshozatal átláthatóbbá tételét.
Ennek érdekében megállapodtunk a Magyar Fotográfusok Házával, hogy az alkotói támogatásban
részesülõk ezentúl évente nyilvánosan beszámolhassanak tevékenységükrõl. Többször
kezdeményeztük, hogy a pályázók szakmai beszámolójának része legyen azon netes felületek,
szájtok hozzákapcsolása az NKA honlapjához, amelyek révén bárki nyomon követheti a támogatások
eredményét – javaslatunk érdemi tárgyalása azonban ez idáig nem történt meg. Az NKA külsõ
kommunikációs elképzeléseit lényegében elhibázottnak tartjuk.
Az Igazgatósággal 2006. során is zökkenõmentes volt a kapcsolatunk. Talán csak az
informatikai feladatok megoldása ment a korábbinál nehézkesebben; illetve a pályázatok
érvényessége körül kialakult döntési bizonytalanság okozott nehézséget – ám a jó személyes
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kommunikáció révén a konkrét esetekben többnyire találtunk megoldást. A szakmai beszámolók
kollégiumi ellenõrzését talán a korábbi éveknél is figyelmesebben végeztük. Lényegi problémával
sem a szakmai beszámolók ellenõrzése során, sem a belsõ ellenõrzések folyamatában nem
találkoztunk. A Bizottsággal való kommunikációnk 2006-ban sem javult, bizottsági tag az üléseinken
nem vett részt, felvetéseink általában visszhangtalanok maradtak.

Bán András s. k.,
a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Balogh Balázs
Titkár: Lilik Zsuzsa
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
247 000 000
66 082

47

–31 508 000
3 702 307
219 260 389

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

1078

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

619

220 819 280

8

címzett

9

egyedi
619

220 819 280

Tárgyévet követõ 1. év

2

2 689 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

2

2 689 000

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

621

223 508 280

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

–1 558 891

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

3

3 000 000

16/2

Szakterület támogatása [66] KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

1

2 100 000

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

4

5 100 000

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)

670

194 411 280

2006. évi technikai halasztott döntések
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A kollégium a korábbi évek jól bevált gyakorlatának megfelelõen hirdette meg pályázati
pontjait. Az országos és regionális rendezvények, az oktatási szaktáborok és a szakmai kiadványok
támogatására kiírt pályázati témakörök keretében zajlik a népmûvészeti mozgalmat mûködtetõ
események túlnyomó többsége. A nemzetközi jelentõségû, kiemelt országos rendezvények továbbra
is a népmûvészeti szakma legmeghatározóbb eseményei. Az ebbe a körbe tartozó legjelentõsebb 11
programot (Táncháztalálkozó, Mesterségek Ünnepe, Néptáncantológiák és más kiemelt
rendezvényeket) 2006-ban a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiuma
támogatta. (2007-ben elõreláthatóan 2 rendezvényt támogat majd az ideiglenes kollégium.) Jelentõs
siker, hogy olyan nemzetstratégiai fontossagú nemzetközi szórványkonferenciát támogathatott a
kollégium, amelynek anyagát magas szakmai színvonala miatt az MTA elnöke a saját keretébõl angol
nyelvre fordított kötetben jelentette meg.
1.2. Az országos szakmai prioritások figyelembevételével kiemelten kezeltük a gyerek- és
ifjúsági programok mellett az egyre keresettebb, családokat célzó népmûvészeti szaktáborokat,
illetve a komplex, a népmûvészet minden ágát megmozgató több napos rendezvényeket. Soha ennyi
kiadványtámogatási kérelem nem érkezett a kollégiumhoz. A – döntõen nyári idõszakban tartott –
népmûvészeti szaktáborok iránti érdeklõdés továbbra is óriási, ennek megfelelõen évrõl évre bõvül az
ilyen jellegû rendezvények (néptánc-, népzene-, kézmûves tábor stb.) választéka.
1.3. A kollégium 2006-ban – több év szünet után – újra meg tudta hirdetni az eszközbeszerzési
pályázatát, amelyre óriási az igény.
1.4. A kollégiumnak nem volt olyan szakmai elképzelése, amelynek pályáztatása sikertelenül
végzõdött volna.
1.5. A kollégium továbbra is azt tapasztalja, hogy a szakmai programokat lebonyolító
szervezetek mûködése kétségbeejtõen alulfinanszírozott. A népmûvészeti mozgalom egy
tradicionális alapokon nyugvó kulturális rendszer, amelyet több évtizedes múltra visszatekintõ
szakmai programok mûködtetnek, serkentenek és frissítenek. Mivel nem érzékelhetõ, hogy e jól
mûködõ rendszerben igény volna a szakmai „húzóprogramok” jelentõs mértékû értékrendváltása
iránt, ezért a kollégium következetes marad a már bevált folyamatok generálásában, serkentésében.

2. Stratégiai kérdések
2.1. A népmûvészet halmozottan hátrányos helyzetû kulturális ágazat, amit csak tetéz az
általános fõvárosközpontú szemlélet, továbbá az, hogy az intézményi háttér nélküli egyéni és kis civil
szervezõdések állandó fenntartási, így fokozott pályázási nehézségekkel is küzdenek. A nemzetközi,
országos és regionális rendezvényekre kiírt pályázatokhoz nem tudnak a kisebb falusi közösségek
kapcsolódni. A regionális csoportképzés történeti folyamatai évszázados fejlõdéstörténet
gyümölcseként alakítják ki a táji kötõdések, az identitásrégiók, a különbözõ méretû kulturális
szervezõdések struktúráját. A népi kultúra támogatásának ezekre a természetes, szervesen kifejlõdött
egységekre, az alulról szervezõdõ kulturális jelenségekre kellene fokozott figyelmet fordítani. Éppen
ezért a kollégium állandó szakmai-lelkiismereti problémája, hogy a helyi jelentõségû, lokális
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identitástudatot erõsítõ kisebb, ám az adott közösségnek nagyon fontos rendezvényekre (falunapok,
szüreti mulatságok, aratóbálok stb.) nem jut, nem juthat támogatás, ami nehezen egyeztethetõ az
NKA „széles sávra váltó” megújhodásával, amely eszmeiséggel egyébként a kollégium minden tagja
teljes mértékben azonosulna.
2.2. A szakmai „csúcsrendezvények” támogatására jött létre a Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Szakmai Kollégiuma, amely 2006-ban 11 népmuvészeti rendezvényt támogatott. A
2006-ban indult Tengertánc program pályázati kiírása – az elsõ „kísérleti év” után – összecsiszolódik
reményeink szerint a kollégium eddigi pályázati gyakorlatával.
2.3. Az NKA és az NKÖM viszonyát csak a kollégium perspektívájából tudjuk megítélni. A
kollégium tagja Bíró Ágnes, az NKÖM Közmûvelõdési Fõosztály osztályvezetõ-helyettese, aki a
szaktárcához tartozó népmûvészeti terület kiváló ismerõjeként segíti a kuratórium munkáját.
2.4. A szakmai kollégium ügyeit kívánatos volna, ha olyan személy képviselné a Bizottságban,
aki járatos a népmûveszet területén. A Bizottság felé jóformán nem volt kommunikáció, csak
határozatokat kaptunk. A kollégium véleményét csak általános, az összes kollégiumot érintõ
kérdésekben kérte ki a Bizottság.
2.5. A népmûvészet területén az NKA – csakúgy, mint a kultúra egyéb ágazataiban – a
legfontosabb támogató, a legjelentõsebb mecénás. A kulturális szféra beszûkülõ pályázati lehetõségei
miatt egyre bõvül a kollégiumhoz pályázók köre, nõ az NKA ismertsége. A tavasszal beérkezett
kiadványtámogatási és eszközbeszerzési pályázatok elbírálását pénzszûke miatt õszre
kényszerültünk halasztani, mivel 2006 tavaszán mintegy 30 millió forinttal oszthattunk szét
kevesebbet, mint 2005 tavaszán. A szakma nagy aggodalommal vette tudomásul a késleltetett
elbírálást, fõleg azért, mert ezt megelõzõen a kötelezõ maradványképzés miatti késleltetett pályázati
kifizetések riadalmat okoztak a pályázók körében és súlyos nehézségeket a programok
tervezhetõségét illetõen. Augusztusban, a Mesterségek Ünnepe köré szervezett erõteljesebb
kommunikáció – TV-ben, napilapban való megjelenés, hirdetés, „NKA Kávézó” – segítette a nyári
népmûvészeti programok nyilvánosságát.

3. Mûködési kérdések
3.1. A döntési és végrehajtási mechanizmus megszokott menetét a tavaszról õszre halasztott
két pályázati pont elbírálása bolygatta meg. A kollégium mûködési feltételei biztosítottak voltak,
ehhez nélkülözhetetlen volt Lilik Zsuzsa kollégiumi titkár szakmai rátermettsége. A kuratórium belsõ
kommunikációja évek óta kiváló. Továbbra is gondot okoznak az adminisztrációban a szakmailag
magas színvonalú, de a pályázó figyelmetlenségébõl adódóan hiányos pályázatok. Az évente most
már mintegy 850 benyújtott pályázat nem teszi lehetõvé, hogy a kollégiumi titkár egyenként
konzultáljon a hiánypótlásokról a pályázókkal. Meg kell tanulni a nagyobb pályázati fegyelmet, mert
az NKA pályázatok a legegyszerûbbek közé számítanak, összehasonlíthatatlanul nehezebb egy EU-s
pályázat összeállítása.
3.2. A kollégium és a Bizottság között semmiféle együttmûködés nem volt. Az Igazgatóság és a
kollégium kapcsolata megfelelõ. A kollégium által leadott pályázati felhívások idõben megjelennek.
3.3. Nincs. Ha bevezetik a pontozásos elbírálást, akkor attól tartunk, hogy lesz.
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4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázatok száma folyamatosan nõ, felkészültségük, szakmai színvonaluk csekély
mértékben javul, de lényegi, komoly változások nem érzékelhetõek. Az összmûvészeti
rendezvények, fesztiválok térnyerése folytatódott és egyre több a digitális megjelentetésre benyújtott
pályázat is.
4.2. A pályázati felesleges formalizmusok jó része (elsõsorban a sokféle igazolás)
jogszabályokon alapszik. Sok gondot okoz, hogy a pályázati költségnemek megítélése mechanikus,
ha valamit nem sorol fel a pályázó, ami pedig szorosan a tartalmi megvalósításhoz tartozik, akkor nem
lehet rugalmasan az „ésszerûsségre” hivatkozva változtatni.
4.3. A pályázók szakmai beszámolóinak általánosan levonható tapasztalata, hogy túlnyomó
többségben kielégítõ színvonalon és megfelelõ részletességgel mutatják be a pályázati téma szakmai
megvalósulását.
4.4. A kollégium által támogatott pályázatok közül hármat pénzügyi és kettõt tételes
teljesítmény-ellenõrzésre jelölt ki az NKA Belsõ Ellenõrzése. Az öt pályázat közül háromnak az
ellenõrzése még folyamatban van. Az ellenõrzési munkában egy kurátor vett részt. A pályázatok
megvalósulásának jórészét a kurátorok maguk is láthatják a szakmai rendezvényeken, ami
önmagában jelentõs kontrollt jelent.
4.5. A kollégium igyekszik a szakma egészét képviselni, és differenciáltan támogatni.
Pályázati rendszerünk az évek során kicsiszolódott, jónak ítélhetõ. Az országos és regionális
rendezvények, az oktatási szaktáborok és a szakmai kiadványok, illetve folyóiratok támogatására
kiírt pályázatokra évrõl évre számítanak a népmûvészet berkeiben. A kép jóval borúsabbá válik, ha
azt nézzük, hogy milyen fontos értékek hullnak ki abból az elnagyolt lyukú védõhálóból, amit a
pályázati támogatás jelent. Lásd a 2.1. pont alattiakat!

Balogh Balázs s. k.,
a Népmûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Tóth Zsuzsanna
Titkár: Kiss Sándorné
Titkár: Bitskey Viktória
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
464 000 000
8 115 400

53

–25 361 000
7 079 219
453 833 619

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

1912

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

896

419 100 000

8

címzett

6

8 000 000

9

egyedi

20

26 300 000

922

453 400 000

51

31 540 000

922

453 400 000

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

Tárgyévet követõ 1. év

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

16/2

Szakterület támogatása [66] KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2006. évi technikai halasztott döntések

433 619
63

57 588 500

6

34 300 000

69

91 888 500

1044

519 927 500
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Az általános alapelveken túlmenõen a Nemzeti Kulturális Alap törvényben
megfogalmazott célok közül milyen konkrét feladatok ellátására volt lehetõsége a kollégiumnak:
A kollégium 2006. évi tevékenységében jelentõs változások, újítások nem fordultak elõ.
Munkánkat az elmúlt évben is a közmûvelõdés egészének segítési szándéka vezérelte, az NKA
törvényben megfogalmazott célkitûzéseinek megfelelõen.
a) nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, megõrzése, valamint hazai és határon túli
terjesztése
Pályázati kiírásaink több altémában is lehetõséget adtak a nemzeti és egyetemes értékek
megõrzésére, ezek hazai és határon túli terjesztésére. Minden olyan pályázati témát idesorolunk,
amely ugyan alapcélját tekintve nem így fogalmazódik meg, de tartalmában mindenképpen ide
értendõ; amatõr mûvészeti találkozók, az ún. tájoló programok stb.
b) a szakmát érintõ évfordulók, fesztiválok, hazai és külföldi rendezvények támogatása
A közmûvelõdési szakmát az aktuális nemzeti évfordulók megünneplésében – az ezekkel
kapcsolatos események, rendezvények meghirdetésében, lebonyolításában – támogattuk.
Lehetõséget teremtettünk a közmûvelõdés kiemelt rendezvényeinek, mûvészeti fesztiváljainak és
felmenõ rendszerû találkozóinak támogatására, itthon és határainkon túl. (Hazai és határon túli
pályázók számára egyaránt nyitottan.) Kifejezetten külföldi (magyar vonatkozás nélküli)
eseményeket nem támogattunk.
c) nemzetközi kiállításokon, vásárokon történõ részvétel, a nemzeti kulturális jelenlét
biztosítása
Nem sikerült jól megoldanunk a hazai eredmények külföldi bemutatását. Kifejezetten erre a
célra pályázati kiírásunk nem volt. Érkeztek ugyan egyedi pályázatok a kollégiumhoz, de ezek
töredéke vonatkozott az említett célra, s támogatásunk is alig érzékelhetõ. (Mindenképpen
támogatandónak tartanánk a fesztiválokon, rendezvényeken való magyar megjelenést, akár önálló
altéma kiírásával is, különösen most, hogy a minisztériumnál megszûntek ezek a források. Csak túl
sok a támogatást igénylõ cél…)
d) a mûvészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezések megvalósulásának
támogatása; a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások, a szakmát érintõ egyéb tevékenységek
lehetõvé tétele
Innovációs pályázatokat ritkábban találtunk… A kollégium erõs kívánsága lett volna egy, az
ún. közmûvelõdési törvénnyel kapcsolatos kutatás kiírása. Sajnálatos módon ezt elsõ körben a
Bizottság nem támogatta – elnök úr sem – s az akarat elgyöngült, a kiírást elnapoltuk.
e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenység elõsegítése, a
kiemelkedõ szakmai teljesítmények elismerésének díjazása, valamint a szakmai szervezetek által
alapított díjakhoz való hozzájárulás
Kollégiumunk figyelmének fókuszában áll a közmûvelõdési intézményhálózatban és azon
kívül folyó kultúrateremtõ és -közvetítõ, valamint egyéni és közösségi alkotótevékenység
elõsegítése, különös tekintettel az amatõr mûvészetekre. Ennek érvényesülését folyamatosan szem
elõtt tartjuk. Nem állt módunkban viszont kiemelkedõ szakmai teljesítmények elismerésének
díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz hozzájárulni. (Erre eddig nem is
nagyon gondoltunk…)
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f) a nemzetközi tagdíjak támogatása terén?
2006-ban a nemzetközi tagdíjak támogatására az utolsó körben tudtunk pályázatot kiírni. Így
ez a lehetõség gyakorlatilag a 2007-es évre vonatkozó tagdíjakra és konferenciákon, taggyûléseken,
nemzetközi rendezvényeken való részvételekre vonatkozik.
Itt kell megjegyezni, hogy a közmûvelõdés egészének erõsen problematikus helyzete, egyre
csökkenõ állami dotációja nagyon nehéz helyzetbe hozta az intézményeket. A bizonytalanság
2006-ban már érzõdött. Éppen ezért, ha valamennyi fontos témában segítséget kívánt volna nyújtani
az NKA, többszörös keretösszegre lett volna szükségünk.
Hangsúlyozzuk, nem a mûködés támogatásáról, de olyan szakmai innovációkról van szó,
amelyeket nem lenne szabad elhanyagolni. A képzések, kiadványok nagyon hiányoznak – az
eszközbeszerzés is aktuális volna –, ám ezek valójában hosszabb, komolyabb és folyamatos
támogatási forrást igényelnének.
1.2. A Bizottság által kiemelt témák és irányelvek, valamint az érintett kulturális terület
sajátosságai alapján megfogalmazott feladatok ellátása hogyan teljesült a kollégium döntésein
keresztül?
Az elveknek megfelelõen írtuk ki pályázatainkat – természetesen a lehetõségeket, illetve a
megkezdett folyamatok rendszeres támogatását figyelembe véve. Aktuálisan pl. a fogyatékkal élõk
számára fogalmaztunk meg pályázati altémát… De a folyóirat-kiírásnál is alkalmazkodtunk az
elvárásokhoz.
1.3. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
Nem.
1.4. Hogyan teljesültek a szakmai elképzelések, melyek voltak a pályáztatás sikeres és kevésbé
sikeres eseményei?
A kollégium egyfolytában arra törekszik, hogy kiírásait a lehetõ legtágabban fogalmazza meg,
remélve, hogy ezzel újszerû, innovatív pályázatok megszületésére ad alkalmat. Ezt azonban még nem
értük el. Nem sikerült eléggé pontosan megfogni a kiscsoportok, mûhelyek támogatását célzó
kiírásunkat sem. Itt ugyan nagyon sok, ám tartalmában néhány erõsen félreértelmezett pályázat is
érkezett. Fontosnak tartanánk, hogy a Bizottság célkitûzéseinek megfelelõen minél kevésbé aprózzuk
el a támogatásokat – ám úgy látjuk, hogy a terület szinten tartása szempontjából még mindig nagy
szükség van a 100-200 ezer forintos támogatások odaítélésére is.
Nagy általánosságban valamennyi pályázatunkat sikeresnek ítéljük meg, noha a II. félévi
kiírásunkra beérkezõ pályázatok számát erõsen lecsökkentette az intézményi létbizonytalanság.
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemzõ problémával? Milyen
területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a kollégium?
A fentebbi pontokban is megfogalmaztuk, hogy az intézmények léte körüli bizonytalanságok
szinte lehetetlenné teszik az igazán innovatív jelentõségû pályázatok születését. Ugyanakkor
nyilvánvalóan jól tükrözik a beérkezett pályázatok a szakma általános helyzetét.
Sajnálatos módon a legnagyobb problémát változatlanul az ismétlõdõ kiírások jelentik, illetve
az általuk megfogalmazott „kényszer” (muszáj kiírnunk a pályázati altémát, ha már elindult, és
sikeres folyamatként mûködik). Egy-egy hangsúlyos téma mellett, amelyeket az adott évben
dominánssá kívánnánk tenni, jó lenne, ha felszabadulna az egyedi pályázatok kerete – és egyéni,
innovatív (vagyis nem a kiíró szája íze szerint megfogalmazott) pályázatok befogadására lenne
tágabb lehetõség.
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A meglevõkön kívül az igények szerint pályázatokat kellene megfogalmazni többek között
– kiadványozásra (kutatási és módszertani anyagok megfogalmazására; szakmai bibliográfiákra,
segédanyagok közzétételére, projektleírásokra… stb.)
– on-line „galériák”, oldalak mûködtetésére
– a nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztésére
– mentor-szaktanácsadó programok létrehozására (elsõsorban a mûvészeti aktivitások terén)
– a közmûvelõdési intézmények inkubátor jellegének és fejlesztési programoknak
kidolgozására
– a növekvõ nyugdíjas korosztály mûvelõdési formáinak fejlesztésére
– önképzõ és kulturális programok támogatására
– közmûvelõdési szakemberek szakmai továbbképzéseire, kommunikációs tréningekre
– a monitoringozás, minõségbiztosítás kérdéskörének kidolgozására – megvalósítására.
1.6. Milyen szakterületre javasolja kiterjeszteni a jövõben a pályázati lehetõségeket, illetve
van-e igény és mód jelentõs mértékû hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?
Helyzetünkbõl – és a terület általános helyzetébõl – következik, hogy az eredmények
fenntartása az egyik legfontosabb teendõnk. Ezért „kényszerülünk” állandóan a pályázati célok
ismétlésére, elég pl. ha a felmenõ rendszerû mûvészeti találkozók, nyári táborok, vagy éppen a
tájoltatási programok támogatására gondolunk. Ezáltal viszont erõsen be is szûkítjük az új
lehetõségeket… Hangsúlyváltást csak akkor tudnánk megvalósítani, ha a támogatási rendszer
jelentõs bõvülésen menne keresztül. Ez esetben fenti célokra kellene pályázatokat kiírnunk.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a 2006. évi
döntések során stratégiaként érvényesített, illetve rövid és hosszú távon érvényesíteni kíván a
kollégium?
Miközben tisztában vagyunk azzal, hogy a legtöbb települési rendezvényre vonatkozó
támogatási igény a legelemibb szinten fogalmazódik meg, s sokszor éppen az NKA támogatása
jelenti, hogy egyáltalán létrejöhet valamiféle közösségi alkalom egy-egy településen. Épp ezért
igyekszünk olyan pályázatokat elõnyben részesíteni, támogatni, amelyek kreatívak, s a
megvalósítandó rendezvények értékes mûvészeti színvonallal, és/vagy a helyi erõk, mûvészeti
alkotócsoportok aktivizálásával valósulnak meg.
2.2. Az NKA Bizottságán kívül, van-e olyan intézmény, szakmai szervezet stb., melynek a
kulturális területre vonatkozó stratégiáját 2006. évben a kollégium munkája során figyelembe vette,
vagy a jövõben figyelembe kívánja venni?
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (illetve 2007-tõl az Oktatási és Kulturális
Minisztérium) Közmûvelõdési Fõosztálya által közzétett (vagy érezhetõ) kulturális célkitûzéseket
eddig is és a jövõben is figyelembe vettük, vesszük. Ez idõnként egy-egy területre vonatkozó
elképzelés, máskor a közmûvelõdés egészének kulturális stratégiáját jelenti. (Az egyes ágazati
részekre vonatkozó elképzelések kidolgozásában a Magyar Mûvelõdési Intézet is részt vett.)
Igyekszünk figyelni a Magyar Népmûvelõk Egyesülete irányelveire is.
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2.3. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA és az OKM szakmai
együttmûködésérõl?
Célszerûnek tartanánk, ha szorosabb lenne az együttmûködés, együttgondolkodás. Az NKA
Közmûvelõdési Szakmai Kollégiuma például nem kapta meg véleményezésre az OKM
Közmûvelõdési Fõosztályának kulturális stratégiáját – pedig ezt szükségszerûnek tartanám.
Ami a kollégiumban való konkrét jelenlétet illeti – sokat köszönhetünk az OKM
képviseletében jelenlévõ Óváry István úrnak, aki kiírásaink, elképzeléseink törvényi hátterét segít
tudatosítani, s ezáltal kiírásainkat pontosítani.
2.4. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA Bizottsága és a kollégium
szakmai együttmûködésérõl?
Az együttmûködést alapvetõen jónak ítéljük meg – bár 2006-ban sajnálatos módon talán
kevesebb találkozásra került sor, mint annak elõtte. Változatlanul fontosnak találnánk, ha a kollégium
egésze találkozhatna a Bizottsággal – akár a 2005-ös ígéretes óbudai találkozás formájában, akár más
módon.
2.5. Van-e megismerhetõ álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységérõl,
hiányosságairól, eredményeirõl? Érzékelhetõvé vált-e az NKA-nak a korábbinál erõteljesebb
kommunikációja?
Sajnálatos módon még mindig úgy érzem, hogy nem eléggé markáns, nem elég tudatos az
emberek fejében az NKA jelenléte, miközben érzékeljük a változásokat, a határozottabb jelenlétet.
Igen, aki ismeri az NKA-t, az valószínûleg jobban észre is veszi, aki nem – az nem biztos. A
közmûvelõdési szakmán belül elfogadott és ismert az NKA, és pályáztatási rendszerünk is.

3. Mûködési kérdések
3.1. Hogyan értékeli az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer mûködése
szempontjából? Milyen tapasztalatai vannak a kollégiumnak a pályázati rendszer erõsségei és
gyengeségei tekintetében?
Változatlanul hosszúnak tartjuk az átfutási idõket. A pályázat kiírásától a döntésig minimum
4 hónap telik el, a hivatalos értesítéseket a következõ hónapban, a szerzõdéseket újabb hónap
elteltével kapják meg a pályázók. És a támogatási összeg akkor még nem került átutalásra. A
folyamatnak maga a döntés igen rövid része… Természetesen tudjuk, technikailag miért van így.
Talán majd a valamikor megszületõ on line beadási lehetõség csökkenti ezeket az idõket.
Ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy a pályázók még mindig nem elég figyelmesek, sok
hibát vétve töltik ki az adatlapokat. Rengeteg költség megy el a pályázatok másolására (óriási
mennyiségû papír). Ezen esetleg az új szakmai adatlap segíthet.
3.2. Hogyan jellemezhetõ a kollégium és a Bizottság, illetve a kollégium és az Igazgatóság
2006. évi együttmûködése?
A Bizottsággal meghatározott ügyekben volt részleges találkozásunk – mint minden
kollégiumnak. A hozzánk kirendelt bizottsági tag méltó odafigyeléssel segítette munkánkat.
(Emellett változatlanul fontosnak találnak, ha a kollégium egésze találkozhatna a Bizottsággal – akár
a 2005-ös ígéretes óbudai találkozás formájában, akár más módon.) Az Igazgatóságtól minden
szükséges segítséget megkaptunk. (Megjegyzem, noha a levelezés szerencsére nagyrészt e-mailen
keresztül történik, elõfordul, hogy az Ellenõrzési Osztálytól egy napon három különbözõ borítékot
kapok – egy témában.)
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Nagyon hasznosnak ítélem meg a kollégium tagjainak bevonását az Ellenõrzési Osztály
programjába, a közösen végzett ellenõrzéseket. (Igaz, hogy a pénzügyi és teljesítmény-ellenõrzés
többnyire utólagos, s ahogyan azt már többször jeleztük, valójában azt tartanánk igazán fontosnak, ha
a pályázatokat a megvalósulás idõpontjában ellenõriznénk. (Mint például a kiemelt kulturális
eseményeket.) Az pedig azért lenne célszerû, hogy a kollégiumi tagok legyenek jelen, mert így
szerezhetnének még konkrétabb ismereteket a pályázatokról.
3.3. Van-e olyan elõírás, szabály stb., mely a kollégium munkáját nehezíti, illetve van-e olyan
szabályozási hiányosság, amely kialakítása a kollégium munkáját segítené?
Kötelességem megemlíteni, hogy a kollégium tagjai rendszeresen felvetik tiszteletdíjuk
számlás kifizetésének kérdését.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhetõ-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület elõretörésében, illetve visszaszorulásában?
Kevés pozitív változás érezhetõ a színvonalban – bár a szórás még mindig jelentõs. A
tavalyihoz képest több pályázat érkezett – noha a második kiírásunkra a vártnál kevesebb. Említésre
méltó, hogy egyre jobb színvonalú pályázatok érkeznek a civil szervezetektõl – ezen belül például
néhány roma szervezettõl. Mivel a kollégium kiírásaiban hangsúlyossá tette, hogy kifejezetten
népmûvészeti témájú pályázatokat nem támogat – az ilyen jellegû pályázatok száma lecsökkent. (Bár
még mindig nem vette mindenki tudomásul a kritériumot.)
4.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk
ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
A jogcímekkel van a legtöbb probléma. Pályázóink valószínûleg figyelmetlenek is, mivel
rendszeres gondot okoz számukra a személyi kifizetés és a számlás megbízási díjak közötti
különbségtétel. Elõbbinél a járulékok is problémát jelentenek. A kollégium megpróbálja
határozottabban elkülöníteni a kétféle kifizetési módot – illetve legújabb kiírásunkban jelöltük, hogy
a járulékokra nem adunk támogatást. (Így azt betudhatják az önrészbe.)
Hasonlóképpen gond van az önrész pontos feltüntetésével; nehéz például eldönteni, hogy a
résztvevõk befizetése minek számít… Gondot jelent a PR-költségek értelmezése is.
4.3. Hogyan összegezhetõ a pályázók szakmai beszámolóinak általánosan levonható
tapasztalata, a pályázati téma szakmai megvalósulása szempontjából?
Megállapításaink szerint az igényes pályázatok szakmai beszámolója is igényes, aki tudja, mit
szeretne megvalósítani, az a beszámolóban is tökéletesen értékeli a megvalósítást. A beszámolók
általános színvonala mégsem magas, sokan mechanikusan – nem pedig a levonandó tanulságok
megfogalmazásával készítik el szakmai beszámolójukat. Vagyis – sajnálatos módon – azt kell
megállapítani, hogy még a legjobb rendezvények beszámolója sem minden esetben igazán nívós.
4.4. Van-e ismeretük utólagos ellenõrzésrõl és ezek tapasztalatairól?
Természetesen megkapjuk az Ellenõrzési Osztály beszámolóit az egyes pályázati
ellenõrzésekrõl – a tanulságokkal együtt. Az így nyert ismereteket igyekszünk hasznosítani.
(Ideálisabb, ha mint a kiemelt kulturális eseményeket, rendszeresen monitoringozzák a pályázókat. A
kollégium tagjai is találkoztak már ilyen egyidejû ellenõrzõkkel, tapasztalataink szerint ez sokat
jelentett a szervezõknek, érezték, hogy az NKA valóban odafigyel a rendezvényre.)
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4.5. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erõteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelõl eddig pályázati
támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
Hasznosnak tartanánk, ha az NKA pályáztatási osztálya felajánlaná (egyedi felajánlásokról
tudunk!), hogy segítséget nyújt, tájékoztató elõadásokat tart országszerte. Ezzel nagymértékben
segíthetne a pályázatok minõségi javulásában, legalábbis ami a pályázatok adminisztratív oldalát
illeti. (A közmûvelõdési hálózat partnerként venne részt egy ilyen elõadás-sorozatban. Ily módon
eljuthatnának a hasznos információk az esetlegesen hátrányban lévõ csoportokhoz is. (Megjegyzés:
az EU-s pályázatok megismerésére írnak ki pályázatokat, hirdetnek tanfolyamokat. A mi
területünkön kevés háttér van ahhoz, hogy pályázati ismeretekhez jussanak a kollégák. A
„mindennapos” pályázatokra pedig végképp nem készíti fel õket senki.)

Összegzés
Összességében elmondható, hogy a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium 2006-ban 1912 db
pályázatot kapott, ebbõl 922-t támogatott. A támogatott pályázatok összes igénye 1 068 723 983 Ft, a
kiosztott összeg: 453 400 000 Ft volt. Ehhez az összeghez a miniszteri keretbõl 63 pályázat, összesen
57 588 500 Ft értékû, illetve a kiemelt kulturális események kollégiumától 6 pályázat 34 300 000 Ft
értékû támogatást kapott, ez adja ki a szakterület 2006. évi összes támogatását, ami így összesen:
545 288 500 Ft.*
(Emlékeztetõül: 2005-ben két alkalommal, nyolc altémában írtunk ki pályázatot, amelyre
összesen 1238 db pályázat érkezett, s a kollégium 766 pályázatot támogatott.)
A hozzánk beérkezõ reflexiók alapján úgy véljük, hogy a közmûvelõdési szakma elfogadta az
NKA-t, számít a támogatásokra és igyekszik megtanulni a megfelelõ pályázási technikákat, s
idõnként javaslatokkal él a pályázati témákat illetõen is.
Megállapítható, hogy összességében pozitív a kép, emelkedik a színvonal, bár még mindig sok
az igénytelen pályázat.
A pályázók részérõl sokszor megfogalmazódik az igény, hogy találkozhassanak a szakmai
kollégiumok tagjaival, közelrõl megismerhessék az NKA részérõl megnyilvánuló elvárásokat –
ezeket a találkozókat az NKA-nak magának is szorgalmaznia kellene.

Tóth Zsuzsanna s. k.,
a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
elnöke

* Megjegyzés: A kollégium a 2006. évben 53 pályázat támogatásáról döntött a 2007. évi pénzkerete terhére 25 361 E
Ft értékben. A beszámoló elején közölt adatok emiatt térnek el az itt közölt adatoktól.
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Komlósi József
Titkár: Bolega Gáborné
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Ft
364 000 000
48 720 908

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

84 925 628
497 646 536

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

718

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

558

353 934 324

8

címzett

1

30 000 000

9

egyedi

5

26 436 000

564

410 370 324

12

29 434 308

564

410 370 324

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

Tárgyévet követõ 1. év

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

87 276 212

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

1

150 000 000

16/2

Szakterület támogatása [66] KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

1

35 000 000

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

2

185 000 000

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)

566

595 370 324

2006. évi technikai halasztott döntések

14
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Az általános alapelveken túlmenõen a Nemzeti Kulturális Alap törvényben
megfogalmazott célok közül milyen konkrét feladatok ellátására volt lehetõsége a kollégiumnak?
A nemzeti és egyetemes értékek megõrzése területén a kollégium 2006-ban is támogatta egyedi,
muzeális dokumentumok, ill. gyûjtemények restaurálását, ill. állományvédelmét, de itt említhetõ a
Bálint Sándor hagyatékának feldolgozásához a Múzeumi Szakmai Kollégium részére nyújtandó
kollégiumi hozzájárulásról hozott döntés is. A nemzeti értékek határon túli terjesztésére biztosított
lehetõséget az Országos Széchényi Könyvtár egyedi pályázatának támogatása, a Magyar
mûvelõdéstörténeti lexikon 2–6. kötete 100 példányának megvásárlása és eljuttatása határon túli
intézmények részére. Az értékek hazai terjesztése területén kiemelendõ a határon túli folyóiratok
városi és ODR-tagkönyvtárak részére történõ eljuttatásának támogatása, 20 hazai irodalmi folyóirat
elõfizetésének és városi könyvtárakba való eljuttatásának – a Szépirodalmi Szakmai Kollégiummal
egyeztetett és velük megosztva történõ – támogatása, valamint „A Nagy Könyv”-programban részt
vett könyvtáraknak és az új városok könyvtárainak biztosított állománygyarapítási támogatás. A
szakmát érintõ rendezvények közül a kollégium 2006-ban is támogatta országos, megyei és regionális
szakmai rendezvények megszervezését és megrendezését. Visszatérítendõ támogatást nyújtottunk az
Országos Széchényi Könyvtár „Nemzeti Ereklye” kiállításának megrendezéséhez. A szakmai
tudományos kutatások területén a kollégium kiemelten támogatta a könyvtári minõségbiztosítási
projektek kidolgozását, könyvtártörténeti, a könyvtári stratégiai célok megvalósítását segítõ szakmai
kiadványok elõkészítését és megjelentetését.
1.2. A Bizottság által kiemelt témák és irányelvek, valamint az érintett kulturális terület
sajátosságai alapján megfogalmazott feladatok ellátása hogyan teljesült a kollégium döntésein
keresztül?
A Bizottság a kollégium számára 2006-ra kötelezõ feladatként a Büntetés-végrehajtási
Intézetek könyvtárainak állománybõvítését és a határon túli magyar folyóiratok hazai könyvtárakba
történõ eljuttatását írta elõ. A pályázat elõkészítése a BV Országos Parancsnokságával, egyeztetve,
megvalósítása a megyei könyvtárak és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár meghívásával történt. Elsõ
ütemben az elítéltek számára kijelölt intézetek könyvtárainak támogatására került sor. A program
2007-ben az elõzetesen letartóztatottak elhelyezésére kijelölt intézetek támogatásával folytatódik.
2006-ban is meghívásos pályázat formájában történt a határon túli folyóiratok beszerzése és
eljuttatása a hazai városi és ODR-könyvtárak számára.
1.3. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
A kollégium kiemelten támogatta:
– a könyvtári szolgáltatások korszerûsítését,
– a minõségbiztosítás bevezetését a könyvtárakban,
– az emberek önálló tájékozódási képességének fejlesztését,
– az egészségkárosodottak könyvtári ellátásának javítását.
A könyvtári szolgáltatások korszerûsítését szolgálta a könyvtárban való tájékozódást segítõ
információs rendszer kiépítésének támogatása, a kistelepülési könyvtárak (könyvtári szolgáltatóhelyek) számára bútorok, kiegészítõ berendezések, technikai eszközök beszerzésére lehetõséget
biztosító támogatás, és általában a szakmai eszközfejlesztést szolgáló pályázatok, a minõségbiztosítás
terén a kollégium a teljesítménymutatók alkalmazásának bevezetését, a könyvtár belsõ és külsõ
kommunikációjának fejlesztését, a minõségügyi dokumentáció elkészítését támogatta. Folytatódtak a

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI

n

NKA HÍRLEVÉL

1007

könyvtárakban szervezett lakossági Internethasználati tanfolyamok, az egészségkárosodottak
könyvtári ellátásának javítását szolgálta többek között a könyvtárosok számára a kommunikációs
jelbeszéd alapszintû elsajátítására szervezett tanfolyamok támogatása.
A kollégium 2006-ban is kiemelt fontosságúnak tartotta a különbözõ könyvtárak,
könyvtártípusok együttmûködésével létrejövõ projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával
megvalósított pályázatokat elõnyben részesítette.
A kiemelt célkitûzések fontosságát eredményes pályázatok igazolták vissza.
1.4. Hogyan teljesültek a szakmai elképzelések, melyek voltak a pályáztatás sikeres és kevésbé
sikeres eseményei?
A kollégiumnak 2006-ban sem volt eredménytelen pályázati felhívása. A beérkezett
pályázatok 78%-át, a meghívásos pályázatokat ezúttal is teljességgel támogattuk. A sikeres
események közé tartozik, hogy a Könyvtári Szakmai Kollégium bonyolította le – különösebb
probléma nélkül – az NKA elsõ on-line pályázatát.
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterület jellemzõ problémáival? Milyen
terület érintett? Milyen lépéseket lát szükségesnek a kollégium?
Munkája során a kollégium igyekezett figyelembe venni a szakma igényeit, reálisan tervezni a
rendelkezésre álló forrásokat, törekedve azok eredményes felhasználására. A korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen összegyûjtöttük a szakma javaslatait, ennek alapján folytatódtak azok az
alapvetõ programok, amelyek az egymást követõ években rendszeresen meghirdetésre kerülnek
(könyvtárszakmai kiadványok elkészítése és megjelentetése, állományvédelem, szakmai
rendezvények, továbbképzések stb.), és került be a támogatott témák közé újként pl. az új városok
könyvtárai és az ODR-ben legtöbbet szolgáltató könyvtárak állománygyarapítási támogatása.
Szinte valamennyi könyvtártípus esetében továbbra is a legnagyobb probléma, hogy nem, vagy
csak korlátozottan állnak rendelkezésre helyi források a számítógépes fejlesztéshez és a digitalizálás
megkezdéséhez, vagy folytatásához. Ugyancsak felvetõdik a szakmai találkozókon a retrospektív
konverzió és a lehetséges bibliográfiai tételhonosítások folytatásának szükségessége. E téren
általában jelentõs a lemaradás országosan is – könyvtártípusoktól függetlenül. Ennek oka, hogy a
könyvtárak munkaerõ-ellátottsága nem teszi lehetõvé, hogy a meglévõ munkafeladatok mellett erre a
külön feladatra munkaerõt szabadítsanak fel. A lemaradás csökkentésén igen sokat lendíthetne olyan
pályázati lehetõség, amely személyi, dologi költség biztosításával lehetõvé tenné a folytatást. A
szakma ezeken a területeken is számít az NKA támogatására, s ezt a következõ idõszakban
figyelembe kell vennünk.
1.6. Milyen szakterületre javasolja kiterjeszteni a jövõben a pályázati lehetõségeket, illetve
van-e igény és mód jelentõs mértékû hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?
Összhangban a könyvtári stratégiai fejlesztési elképzelésekkel, és figyelembe véve, hogy
egyes szakterületek korábban más forrásból történõ támogatása csökkenhet, a következõ idõszakban
kiemelt figyelmet kell fordítani az információkhoz való hozzáférés javítására, az olvasáskultúra
fejlesztésére, a közösségi szolgáltatások, a felnõttképzés, valamint a nemzetiségi könyvtári ellátás és
a határon túli magyar könyvtárak támogatására. Hangsúlyváltásra kényszeríthet bennünket a jövõben
az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaihoz kapcsolódó könyvtárfejlesztési
pályázatok megjelenése.
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2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és hosszú távú támogatási elv (szakmai, vagy pénzügyi), melyet a 2006. évi
döntések során stratégiaként érvényesített, illetve rövid és hosszú távon érvényesíteni kíván a
kollégium?
Az átgondoltan, a források figyelembevételével megfogalmazott pályázati kiírás a legtöbb
esetben már tartalmazta azokat az elveket, amelyek megalapozták a szakmai és pénzügyi döntést.
Általános szakmai elvként elõnyben részesítettük a több könyvtár összefogásával,
együttmûködésével megvalósuló programokat. Pénzügyi elvként törekedtünk az elaprózódás
megelõzésére, fokozottan ügyeltünk a megvalósítandó szakmai program és a költségvetés
arányosságára. Ezen elvekhez a jövõbe is tartani kívánjuk magunkat.
2.2. Az NKA Bizottságán kívül, van-e olyan intézmény, szakmai szerezet stb., melynek a
kulturális területre vonatkozó stratégiáját 2006. évben a kollégium munkája során figyelembe vette,
vagy a jövõben figyelembe kívánja venni? Az NKA és az OKM szakmai együttmûködése.
Az OKM könyvtári stratégiai céljai és a szakma részérõl megfogalmazódó igények együttesen
jelentik a kollégiumi pályázati kiírások alapját. A kollégiumi pályázatoknak is hozzá kell járulniuk a
stratégiai célok megvalósításához. A szakmai szervezetek maguk is fontosnak tartják a kapcsolatot a
kollégiummal: a kollégium elnöke állandó meghívottja az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnökségi üléseinek, és egy alkalommal részt vett a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségi
ülésén is. A szakmai szervezetek javaslatait a kollégium a pályáztatás során figyelembe veszi.
A kollégium mûködése szempontjából továbbra is alapvetõ fontosságú a jó kapcsolat az OKM
Könyvtári Osztályával. A kollégium jövõbeni pályázati stratégiáját meghatározza a készülõ, a
2007–2013 közötti idõszakra vonatkozó új könyvtári stratégia.
2.3. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA Bizottsága és a kollégium
szakmai együttmûködésérõl?
A kollégiumhoz rendelt bizottsági tag több alkalommal részt vett a kollégiumi ülésen, a
kollégium vezetõje valamennyi bizottsági ülésen megjelent, amely együttes ülés volt a Bizottsággal.
Az együttmûködést ebben a formában a továbbiakban is megfelelõnek tartjuk.
2.4. Van-e megismerhetõ álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységérõl,
hiányosságairól, eredményeirõl? Érzékelhetõvé vált-e az NKA-nak a korábbinál erõteljesebb
kommunikációja?
A fentebb már említett szakmai szervezetek mellett a kollégium elnöke az Egyházi Könyvtárak
Egyesülését is tájékoztatta egy szakmai rendezvényen a kollégium munkájáról. A szakmai
közvéleményt egyéb szakmai eseményeken, személyes beszélgetések során is tájékoztatjuk a
kollégium tevékenységérõl. Kritika, bírálat csak néhány esetben fogalmazódott meg, elsõsorban
egy-egy nem támogatott, vagy érvénytelennek nyilvánított pályázat miatt.
A szakmai közvélemény elõtt a kollégium tevékenysége eddig is ismert volt, a szélesebb
nyilvánosság számára elsõsorban az országos nagy rendezvények, akciók tehetik népszerûvé az
NKA-t.
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3. Mûködési kérdések
3.1. Hogyan értékeli az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer mûködése
szempontjából? Milyen tapasztalatai vannak a kollégiumnak a pályázati rendszer erõsségei és
gyengeségei tekintetében?*
A pályázati eredmények már hamarabb nyilvánosságra kerülnek, de változatlanul hosszú az
átfutási idõ a pályázati döntés és a szerzõdéskötés között. A kollégium részérõl már többször
megfogalmazódott javaslatként, hogy – igazodva az általános pályázati gyakorlathoz – nem
beérkezési, hanem beadási (postára adási) határidõt kellene meghatározni.
A kollégium bonyolította le – sikeresen – az NKA elsõ on-line pályázatát.
3.2. Hogyan jellemezhetõ a kollégium és a Bizottság, illetve a kollégium és az Igazgatóság
2006. évi együttmûködése?
A Bizottság és a kollégium kapcsolatáról már 2.3. pont alatt szóltam, probléma 2006-ban nem
merült fel. Az Igazgatóság munkatársaival, a kollégium titkárával a kollégium elnökének és többi
tagjának kapcsolata is kiváló.
3.3. Van-e olyan elõírás, szabály stb., amely a kollégium munkáját nehezíti, illetve van-e olyan
szabályozási hiányosság, amely kialakítása a kollégium munkáját segítené?
Az elmúlt években a kollégiumi beszámolókban rendszeresen visszatérõ, nem is elsõsorban a
kollégium munkáját, hanem a pályázók helyzetét érintõ kifogásokat (pl. sokféle igazolás) nem
ismételjük meg. A legnagyobb problémát az összeférhetetlenségi szabály alkalmazása okozta. Mivel
a 6 kollégiumi tag közül négyen is tagjai a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a szervezet egyetlen
pályázatáról sem tudtunk döntést hozni. A kollégium létszámának két fõvel történt csökkentése is
gondot okozott: ha valamelyik kollégiumi tag érintett volt, már egy fõ távolléte esetén sem tudtunk
döntés hozni.

*Az Igazgatóság megjegyzése:
Jelenlegi eljárásunk alapján a pályázatot a felhívásban megjelölt határidõre kell a pályázóknak beküldeni. Ennek
oka, hogy az Igazgatóság jelenleg is 16 állandó kollégiumot és több, kevesebb ideiglenes kollégiumot kezel, a pályázatok
feldolgozási ütemezését a beérkezési határidõhöz és az ahhoz kapcsolódó döntési naphoz kell igazítani (maximum + 60
nap).
A feldolgozás ütemezése nem lehetséges abban az esetben, ha a feladási határidõt adjuk meg, mivel a posta
kiszámíthatatlansága miatt akár 2-3 héttel késõbb is érkezhetnek be pályázatok. A postai bélyegzõn a feladás dátuma több
esetben egyáltalán nem olvasható, így a pályázat érvényessége nem állapítható meg.
Az Igazgatóság minden esetben méltányosan eljárva elfogadja a pályázatokat. Lényeges javulás az on-line
pályáztatás kiteljesedésével várható, ezért is javasoljuk a kollégiumoknak minél szélesebb körû alkalmazását.
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4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhetõ-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület elõretörésében, illetve visszaszorulásában?
A beérkezett pályázatok száma (718) szinte azonos az elõzõ évivel. A szakmai okok miatt
elutasított pályázatok aránya csökkent, míg az érvénytelenség miatt elutasítottaké változatlan, 12,5%,
ill. 8,9%.
Mivel a kiírásában most is a különféle könyvtártípusok, illetve szakterületek
kiegyensúlyozottságára törekedtünk, jelentõs változás nem figyelhetõ meg.
4.2. Van-e ismeretük utólagos ellenõrzésrõl és ezek tapasztalatairól?
A pénzügyi ellenõrzések jelentését a Belsõ Ellenõrzési Osztály eljuttatta a kollégiumnak, egy
esetben került sor teljesítmény ellenõrzésre is (ez még nem lezárt). Az öt pénzügyi ellenõrzés közül
kettõ megfelelõ, kettõ korlátozottan megfelelõ, egy pedig gyenge minõsítést kapott. Ez lényegesen
rosszabb, mint az elõzõ évben volt, és egyúttal jelzi az ellenõrzések fontosságát is.
4.3. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erõteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelõl eddig pályázati
támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
Fontosnak tartjuk a pályázók megfelelõ tájékoztatását a pályázatra való felkészülésben, ezért
– a kollégium titkárával együtt – szívesen veszünk részt olyan szakmai rendezvényeken, amelyeken
lehetõséget kapunk a pályázati tudnivalók ismertetésére, a szakmai kérdésektõl egészen az adatlap
megfelelõ kitöltéséig.

Komlósi József s. k.,
a Könyvtári Szakmai Kollégium
elnöke
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LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Molnár József
Titkár: Pusztai Mária
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
321 000 000
1 211 641

5

–11 390 000
7 150 656
317 972 297

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

427

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

304

308 053 102

5

5 955 000

10

ÖSSZESEN

309

314 008 102

11

Ebbõl céltámogatás

146

119 551 000

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai
Tárgyévet követõ 1. év

2

6 000 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

2

6 000 000

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

311

320 008 102

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

12/1

16/1

3 964 195

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2006. évi technikai halasztott döntések

314
7

302 618 102
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai tartalmi kérdések
1.1. 2006-ban a Levéltári Szakmai Kollégium módosításokkal kialakult éves felhasználható
kerete 317 972 297 forint volt. Ebbõl a rendes évi keret 197 972 297 forintot, a veszélyeztetett
állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Levéltári törvény) 34/A §-ában
meghatározott feladatok végrehajtását biztosító céltámogatási keret pedig 120 millió forintot tett ki.
A kollégium végül – a 2007. évi keretet terhelõ kötelezettségvállalással – 2006-ban összesen
320 008 102 forintot használhatott fel a pályázatok támogatására, vagyis 30 428 792 forinttal
kevesebbet, mint 2005-ben. (A kollégium ezzel kapcsolatos álláspontját az 1.2. pontban ismertetem.)
Az év során 12 altémában írtunk ki pályázatot. A kiírásokra beérkezett 419 pályázatból 306, a
8 egyedi pályázatból pedig 5, összesen 311 pályázat részesült támogatásban. A támogatási igény
másfélszerese volt a felhasználható keretnek.
A levéltárak rendeltetésébõl adódóan a 12 pályázati altémából 8 altéma kiírásával a történetírás
elsõdleges forrásául szolgáló és a kulturális örökség részét képezõ levéltári anyag megõrzését (ezen
belül elsõsorban a veszélyeztetett állapotúak megmentését), a dokumentumok szövegét közlõ
forráskiadványok elkészítését és megjelentetését, az anyag használatát megkönnyítõ segédletek
közreadását, a megõrzést és a hozzáférést egyaránt segítõ digitalizálási tevékenységet, továbbá a
maradandó értékû magániratok megvásárlását kívántuk támogatni. A 8 altémából 4 a veszélyeztetett
állapotú iratok mikrofilmezésre történõ elõkészítését és mikrofilmeztetését, a megrongálódott
irategyüttesek restaurálását, valamint az állományvédelemmel kapcsolatos eszközbeszerzéseket
segítette. Ez utóbbi altémán belül a mikrofilmezéshez és restauráláshoz szükséges nyersanyagok, a
savmentes irattároló dobozok, továbbá a raktári hõmérséklet és páratartalom rendszeres mérésére
alkalmas mûszerek megvásárlásának támogatására helyeztük a hangsúlyt. Emellett – egyszeri
akcióként – a mikrofilmek használatához szükséges olvasó-másoló berendezések beszerzését is
lehetõvé tettük.
A 8 altémára beérkezett 351 pályázat, továbbá az egyedi pályázatok közül 7 a Nemzeti
Kulturális Alapról szóló törvényben elsõ helyen megjelölt célhoz, a nemzeti és egyetemes értékek
létrehozásának, megõrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatásához
kapcsolódott. Közülük 267 pályázat megvalósítását támogattuk, a felhasználható éves keret
84,8%-ának megfelelõ összeggel, 271 596 350 forinttal.
A további 4 pályázati altémánk is a Kulturális Alapról szóló törvényben megjelölt egy-egy
támogatási célhoz kapcsolódott. A hazai levéltári rendezvények (levéltári napok, egyesületi
vándorgyûlések, tudományos ülésszakok) megszervezéséhez, illetve a nemzetközi konferenciákon, külföldi tapasztalatcseréken való részvételhez az éves keret 5,87%-ával, 18 772 200 forinttal
járultunk hozzá. A támogatott pályázatok száma 17, az elutasítottaké pedig 18 volt. A kultúrával
kapcsolatos tudományos kutatásokra (a Kárpát-medencei levéltárak magyar vonatkozású iratainak
feltárására, a levéltári tevékenységgel összefüggõ egyéb kutatásokra) benyújtott 9 pályázat
támogatására 8 592 486 forintot, az éves keret 2,78%-át használtuk fel. Az éves keret fennmaradó
6,55%-át, 20 947 532 forintot a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ tevékenység támogatása jegyében
kiírt 2 altéma (a szakmai folyóiratok, valamint a levéltári évkönyvek és gyûjteményes kötetek
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megjelentetése) nyertes pályázataira fordítottuk. A két kiírásra beérkezett 25 pályázatból 18 pályázatot támogattunk.
1.2. Az NKA Bizottsága a kollégium részére kiemelt témát nem jelölt meg, viszont a
veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló céltámogatási keret összegét a korábbi
150 millió forintról 120 millió forintra csökkentette. A 20%-os csökkentéssel kapcsolatos kollégiumi
álláspontot a következõkben foglalom össze.
A mintegy 360 ezer folyóméter terjedelmû magyarországi levéltári anyag több mint 60%-át – a
19. század közepe után keletkezett iratok zömét – a korabeli papír rossz minõsége (magas
savtartalma) miatt a teljes megsemmisülés közeli veszélye fenyegeti. Ezért a Levéltári törvény 1998.
január 1-je óta hatályos 34/A. §-ában meghatározott teendõk folyamatos ellátása, vagyis a
veszélyeztetett iratok biztonsági másolatainak elkészítése, illetve a bennük lévõ információk tartós
megõrzéséhez szükséges egyéb feltételek biztosítása a szakterület legsürgõsebb és egyik
legfontosabb feladata. Mivel az 1998 óta programszerûen végzett mentési munkálatokhoz a
levéltárak jelenleg csak az NKA-tól remélhetnek támogatást, a kollégium kötelességének tartja, hogy
a veszélyeztetett állapotú iratok mentésével összefüggõ feladatok változatlan összegû támogatásának
költségeit – ameddig erre lehetõséget lát – rendes évi keretébõl finanszírozza. Az állásfoglalásnak
megfelelõen e feladatok támogatására 2006-ban 151 677 000 forintot fordítottunk. A céltámogatási
keret kiegészítéséhez szükséges teljes összeget a forráskiadványok támogatására szolgáló keret
radikális csökkentésével teremtettük elõ.
Több mint tíz éven keresztül a kollégium az értékes dokumentumok szövegének tudományos
igényû közlésére irányuló törekvéseket a lehetõ legszélesebb körben igyekezett támogatni. Ezért a
forráskiadványok elõkészítésére és kiadására meghirdetett pályázatok támogatotti körébe még
2005-ben is beletartoztak a nem levéltárban dolgozó tudományos kutatók. 2006-ban viszont a
beérkezõ pályázatok számának csökkentése érdekében a támogatotti kört a levéltárakra és a levéltári
szakmai szervezetekre szûkítettük le. Ezen túlmenõen – a kiemelten támogatott témakörök
kijelölésével – a forráskiadványi pályázatok között a korábbinál jóval szigorúbb szelekciót hajtottunk
végre. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a forráskiadványok támogatásának további
csökkentése hosszabb távon e tevékenység leépülését idézheti elõ, és ezt mindenképpen el akarjuk
kerülni.
1.3. A kollégium 2006-ban kiemelt programként kezelte
– a veszélyeztetett állapotú iratok biztonsági célú lemásolását,
– a különösen értékes és közérdeklõdésre leginkább számot tartó irategyüttesek elektronikus
formában történõ hozzáférhetõvé tételét, valamint
– a levéltárakban folyó adatbázis-építõ tevékenység összehangolását és programmá
szervezésének elõkészítését.
A veszélyeztetett állapotú iratok mikrofilmezésének elõkészítésére és mikrofilmeztetésére
közel kétszer annyi pályázat érkezett, mint 2005-ben. A beérkezett 44 pályázatból 41 részesült
támogatásban. Az e célra felhasznált 25 718 000 forint több mint másfélszerese volt a 2005. évi
támogatásnak.
A nemzetközi gyakorlat szerint a biztonsági célú másolatok elkészítésének továbbra is a
mikrofilmezés a legmegfelelõbb módja. Ugyanakkor számos országban van példa az iratok
állományvédelmi célú digitalizálására is. Ennek figyelembevételével 2006-ban – meghívásos
pályázat keretében – egy hosszabb távra tervezett munkálat elsõ lépéseként támogattuk a kataszteri
térképek (30 ezer térképlap), a Mohács elõtti oklevelek (15 ezer oklevél) és 20 ezer tétel építészeti
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tervanyag (többek között Ybl Miklós különbözõ közgyûjteményekben õrzött terveinek)
digitalizálását, továbbá e munkálatokhoz kapcsolódó módszertani tanulmányok elkészítését.
Végül – ugyancsak meghívásos pályázat keretében – az egyes levéltártípusok
számítástechnikában is jártas levéltárosaiból alakult munkacsoport részére támogatást nyújtottunk a
már meglévõ magyarországi levéltári adatbázisok felmérésére, a felmért adatbázisok nemzetközi
szabványokkal való összevetésére, az adatbázisok továbbfejlesztési lehetõségeinek meghatározására,
és mindezek alapján olyan ajánlás kidolgozására, amely iratképzõkig, irattípusokig lemenõ tipizált
adatbázisokra tesz javaslatot.
1.4. A 2006. évi pályáztatás a szakmai elképzeléseknek megfelelõen, eredményesen zárult.
Mindössze egy olyan pályázatot támogattunk 600 000 forinttal, amely a körülmények megváltozása
miatt nem valósult meg, és a pályázó visszautalta a támogatást.
1.5. A szakterület legsúlyosabb gondja, hogy a levéltárak éves költségvetése már hosszú ideje a
napi mûködtetésen túl, nemcsak a levéltári anyag használhatóvá tételét és szélesebb körû
megismertetését szolgáló, külön költségkihatással járó szakmai tevékenységek végzésére, hanem a
legalapvetõbb állományvédelmi feladatok folyamatos ellátásához minimálisan szükséges
költségekre sem nyújt fedezetet. Az ebbõl adódó, egymásra halmozódó állományvédelmi problémák
megoldásához az NKA által nyújtható támogatások önmagukban nem elegendõk. Így az NKA-val
egyeztetett hathatós állami intézkedések iránti igény a szakterületen egyre erõsödik. Mindezek
illusztrálására egyetlen példát említek meg. A kollégium több mint egy évtizede támogatja az iratokra
ártalmas, rossz minõségû tárolóeszközök savmentes dobozokra történõ kicserélését. Ennek ellenére
– egy legutóbbi felmérés szerint – a magyarországi levéltári anyag közel 40%-át õrzõ két intézmény, a
Magyar Országos Levéltár és Budapest Fõváros Levéltára anyagának jelentõs részét azbeszttartalmú,
nem csak az iratokat károsító, hanem a levéltári anyagot kezelõ munkatársak egészségére is veszélyes
dobozokban tárolja.
1.6. A kollégium álláspontja szerint az 1.3. pontban jelzett, az adatbázis-építéssel kapcsolatos
vizsgálatok eredményes lezárását követõen kell majd dönteni a levéltárakban folyó adatbázis-építõ
tevékenység programmá fejlesztésének konkrét feladatairól.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Az elõzõ évhez hasonlóan 2006-ban is arra törekedtünk, hogy elkerüljük a támogatási
keret túlzott elaprózását. Ennek érdekében, altémánként haladva – a Bizottság vonatkozó
irányelveinek figyelembevételével – megújítottuk a pályázati kiírásokat és a bírálati szempontokat.
Erõfeszítésünk eredményesnek bizonyult. Az igényelt összegnek a pályázók 2004-ben átlagosan
62%-át, 2005-ben a 76%-át, 2006-ban pedig a 83%-át kapták meg támogatásként. A 83%-os átlagot
már elfogadhatónak tartjuk.
2.2. 2006. évi munkánk során az NKA Bizottsága kulturális területre vonatkozó stratégiája
mellett az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve jogelõdje kulturális stratégiával kapcsolatos
dokumentumait vettük figyelembe és a jövõben is ezt fogjuk tenni. Itt jegyzem meg, hogy az 1.3.
pontban szereplõ digitalizálási feladatok meghatározásakor is a minisztérium levéltári területre
vonatkozó informatikai stratégiáját tekintettük irányadónak.
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2.3. A kollégium – feladatkörébõl kiindulva – az NKA és az OKM szakmai együttmûködésével
kapcsolatban a következõket állapította meg.
Még 2005-ben is, de különösen az azt megelõzõ években a minisztérium illetékes szervezeti
egysége és a kollégium közötti együttmûködés középpontjában a levéltári tevékenység támogatására
kiírt minisztériumi pályázatok és a kollégiumi pályázatok megfelelõ összhangjának kialakítása állt.
2006-ban viszont a minisztériumnak a levéltárak központi támogatására, pályázatok kiírására nem
volt elegendõ költségvetési elõirányzata. E kedvezõtlen tendencia folytatódását jelzi, hogy a
minisztérium a Levéltári törvényben kötelezõen elõírt, a magánlevéltárak nyilvánosságával
összefüggõ szakmai feladatok 2007. évi – pályázati úton történõ – finanszírozásához is az NKA
segítségét kérte. Az ügy fontosságára tekintettel e kérésnek a kollégium részben eleget is tett.
Az együttmûködés anyagi hátterének beszûkülése ellenére a minisztérium illetékes szervezeti
egysége és a kollégium közötti munkakapcsolat 2006-ban is jó mûködött. Gorjánác Rádojka, a
Közgyûjteményi Fõosztály levéltári ügyekért felelõs fõosztályvezetõ-helyettese állandó
meghívottként – szavazati jog nélkül – minden ülésünkön részt vett, és a döntések elõtti konzultációra
rendszeresen sor került.
2.4. Tapasztalataink szerint az NKA Bizottsága mindenkor nyitott arra, hogy az egyes
kollégiumok által javasolt, koncepciójában világosan körülhatárolt, az NKA törvényben
meghatározott céljaihoz jól illeszkedõ, átfogó programoknak prioritást biztosítson és azokat
lehetõségeihez mérten támogassa. Ezzel a lehetõséggel élve a kollégiumnak az eddiginél gyakrabban
és meggyõzõbb érvanyaggal kell bizonyítania az 1.3. pontban leírt digitalizálási és adatbázis-építési
tevékenységek átfogó programmá alakításának fontosságát, valamint a veszélyeztetett állapotú
levéltári anyag megmentését szolgáló program folyamatos, legalább a 2005. évi kondíciókkal azonos
finanszírozásának szükségességét.
2.5. A levéltárak munkatársai és a levéltárakat rendszeresen használó kutatók tisztában vannak
azzal a meghatározó szereppel, amit az NKA a levéltári anyag védelmének, feldolgozásának és
hozzáférhetõvé tételének támogatásában betölt, s nagyra értékelik azt. A korábbi idõszaktól eltérõen
számos jel utal arra, hogy érzékelik és figyelemmel kísérik az NKA egyre erõteljesebb
kommunikációját. Ugyanakkor – érthetõ módon – érdeklõdésük középpontjában továbbra is a
szakterületen közvetlenül megmutatkozó eredmények állnak.

3. Mûködési kérdések
3.1. A kollégium – a pályázati rendszer mûködése szempontjából – az NKA döntési és
végrehajtási folyamatát összességében jónak, zökkenõmentesnek tartja. Külön kiemelést érdemel a
pályázati naptár és az ellenõrzési terv évenkénti, a kollégiumokkal szoros együttmûködésben történõ
kialakítása és következetes végrehajtása, valamint a pályázati és az informatikai osztályok
munkájának megfelelõ összehangolása. A pályázók szempontjából nézve viszont továbbra is joggal
kifogásolható, hogy a pályázati felhívás jóváhagyása és internetre kerülése között esetenként
indokolatlanul hosszú idõ telik el.
3.2. Az NKA Bizottságával fennálló kapcsolatunk 2006-ban is, elsõsorban bizottsági
megbízottunknak, dr. Gecsényi Lajosnak köszönhetõen, folyamatos és kiegyensúlyozott volt. A
bizottsági megbízott minden ülésünket meglátogatta, tájékoztatót tartott és konzultációs lehetõséget
biztosított számunkra.
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A jó együttmûködés további fontos momentumaként említem meg, hogy a Bizottság elnöke a
2006. évi támogatási keretek meghatározása elõtt a kollégiumok vezetõinek véleményét is
meghallgatta, és a pályázati adatlapok korszerûsítési folyamatába érdemben bevonta a kollégiumok
tagjait is.
Az NKA Igazgatóságával fennálló munkakapcsolatunk 2006-ban is zavartalan volt. A döntésre
jól elõkészített pályázatokat mind a hat pályázati kiírás esetében (ebbõl kettõ meghívásos pályázat
volt) idõben megkaptuk, a szükséges információk rendelkezésünkre álltak, és munkánk egyéb
feltételei is megfelelõek voltak.
A pályázatok elõkészítésében és pénzügyi elszámoltatásában komoly segítséget jelentett, hogy
a kollégiumi titkár, Pusztai Mária – korábbi gyakorlatát folytatva – részt vett a Magyar Levéltárosok
Egyesülete, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa és a Magyarországi Egyházi Levéltárosok
Egyesülete szakmai rendezvényein, és a szakmai szervezetek kérésének megfelelõen részletes
tájékoztatást adott a pályázati ûrlapok kitöltésének módjáról és a pénzügyi elszámolás rendjérõl.
3.3. Az NKA tevékenységével kapcsolatban olyan elõírást, szabályt, amely a kollégium
munkáját feleslegesen nehezítené, nem tudok megnevezni.
Tapasztalataim szerint azt az ellentmondásos helyzetet, amelyet a Nemzeti Kulturális Alapról
szóló törvény 2/A. §-ának (3) bekezdése idézett elõ azzal, hogy az összeférhetetlenséget azokra a
kurátorokra is kiterjesztette, akik tagjai az adott szakterület valamelyik szakmai szervezetének, az
NKA Bizottsága megfelelõen tudja kezelni. Ennek ellenére továbbra is javaslom az idézett
rendelkezés felülvizsgálatának kezdeményezését.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. 2006-ban a kollégium a rendes évi keret terhére eszközbeszerzési pályázatot nem írt ki, a
forráskiadványok esetében pedig a pályázói kört – a 1.2. pontban részletezett okok miatt – a
levéltárakra és a levéltári szakmai szervezetekre szûkítette le. Elsõsorban ezzel magyarázható, hogy a
rendes évi keret terhére meghirdetett pályázatokra az elõzõ évhez képest 55 db pályázattal kevesebb,
összesen 252 pályázat érkezett. A veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését szolgáló
feladatok támogatására beküldött pályázatok számában nem történt érdemi változás.
A pályázók általában reális költségvetést készítettek. A pályázatok tartalmi, szakmai
színvonalában – néhány kivételtõl eltekintve – folyamatos javulás tapasztalható.
4.2. A kollégium 2006-ban a pályázóktól nem kapott olyan jelzést, amely a pályáztatással
összefüggõ, megoldásra váró problémára utalna.
4.3. A pályázók szakmai beszámolói a szerzõdésben foglaltak végrehajtásáról megfelelõen
dokumentált, pontos tájékoztatást adnak. Jelentõs részük azonban a támogatás hasznosulásának
objektív megítéléséhez nem ad elegendõ eligazítást. A kollégium által rendszeresen kiírt pályázati
altémák eltérõ jellege miatt azonban általános, minden pályázati altéma esetében alkalmazható
beszámolási szempontrendszer kialakítására nem látunk lehetõséget. (Például a forráskiadványok és
levéltári segédletek megjelentetéséhez, a szakmai rendezvények lebonyolításához, az
állományvédelmi feladatok elvégzéséhez vagy az állományvédelemmel kapcsolatos eszközök
beszerzéséhez nyújtott támogatások hasznosulásának vizsgálata más és más szempont érvényesítését
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igényli.) Ezért az egyes pályázati altémákhoz kapcsolódóan elkezdtük azoknak a beszámolási
kritériumoknak az összegyûjtését, amelyeket célszerû lenne beépíteni a 2007. II. félévi pályázati
felhívások szövegébe. Véleményünk szerint ahhoz, hogy a támogatások hasznosulásáról valóban
objektív képet lehessen alkotni, a beszámolási kritériumok pontosításán túlmenõen a
teljesítményellenõrzések számának emelésére is szükség lenne.
4.4. Utólagos ellenõrzés keretében az NKA Belsõ Ellenõrzési Osztálya két pályázónál
összesen négy pályázati támogatás felhasználását és pénzügyi elszámolását vizsgálta meg. Az
ellenõrzésekrõl készült jelentések szerint a pályázók a támogatást a szerzõdésben meghatározott célra
használták fel. Az elszámolás és a bizonylatok kezelése az egyik pályázónál megfelelõ, a másiknál
korlátozottan megfelelõ minõsítést kapott.
A kollégium ezzel megbízott tagjának bevonásával elvégzett teljesítményellenõrzésrõl készült
jelentés „Az NKA Levéltári Kollégiuma támogatásainak hasznosulása 1995–2004” címû
kutatóprogram megvalósítását illetõen a pályázó (a Magyar Levéltárosok Egyesülete) teljesítményét
pénzügyi vonatkozásban megfelelõnek, szakmai szempontból pedig jónak minõsítette. Megjegyzem,
hogy a kutatóprogram eredményeit összegzõ tanulmányok nyomtatott formában történõ
közzétételérõl a kollégium – az ellenõrzésrõl készült jelentés erre vonatkozó javaslatát elfogadva –
2007 elsõ félévében rendes évi kerete terhére fog gondoskodni.
4.5. A kollégium által kiírt pályázatok támogatotti köre jól körülhatárolt. A magyarországi
közlevéltárakon, nyilvános magánlevéltárakon és levéltári szakmai szervezeteken túlmenõen, ha ez
indokolt, egyes altémák esetében a határon túli tudományos intézetekre és kutatókra, továbbá a
magyar vonatkozású levéltári anyagot õrzõ egyházi levéltárakra is kiterjed. E kör további bõvítésére
már nincs mód, szûkítése pedig nem lenne indokolt.
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben meghatározott célokhoz
kapcsolódó, de az intézményi finanszírozás körén kívülre szorult levéltári szakmai tevékenységek
végzésére ma már gyakorlatilag csak az NKA-tól nyert támogatások nyújtanak pénzügyi fedezetet, a
pályázati altémák erõteljesebb szelekciójának azonnali meghirdetése és megvalósítása a levéltárak
esetében is súlyos következményekkel járna.

Molnár József s. k.,
a Levéltári Szakmai Kollégium
elnöke
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MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Viga Gyula
Titkár: Hajas Gizella
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

403 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

–13 311 404

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai(–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

18

–19 350 000
63 860 586
434 199 182

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

577

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

289

361 068 000

9

29 311 436

298

390 379 436

5

100 000 000

12/1

Tárgyévet követõ 1. év

1

5 500 000

12/2

Tárgyévet követõ 2. év

2

9 500 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

3

15 000 000

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

301

405 379 436

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

16/2
16/3

43 819 746
11

195 010 000

Szakterület támogatása [66] KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

1

16 700 000

Szakterület támogatása [67] NEMZETKÖZI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSOK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

1

6 800 000

13

218 510 000

329

589 539 436

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2006. évi technikai halasztott döntések
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A kollégium beszámolója
2006. január 1-jén megváltozott a kollégium összetétele: 2005. december 31-én lejárt
Kratochwill Mimi mûvészettörténész és Szacsvay Éva etnográfus megbízatása, tagja lett a testületnek
Vígh Annamária történész, a NKÖM majd OKM Fõosztályvezetõje és Kishonthy Zsolt
mûvészettörténész. A korábbi megbízás alapján tevékenykedett Kaján Imre múzeumigazgató,
Mravik Lászlóné Kovács Petronella restaurátor és Víg Károly biológus.

Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Múzeumi Szakmai Kollégium elsõdlegesen a nemzeti és egyetemes értékek megõrzése,
hangsúlyosan a kulturális örökség javainak õrzése és megismertetése területén fejtette ki
tevékenységét. Az elmúlt években ez a feladatrendszer minden korábbinál erõteljesebben kétfelé vált:
a kollégiumnak részt kellett vállalni a nemzeti kultúra emlékeinek külföldön való bemutatásából, ill.
az egyetemes értékek magyarországi megismertetésébõl is, ugyanakkor növekvõ feladatot jelentett a
regionális és lokális értékek feltárása, megõrzése és közkinccsé tétele.
2006-ban a kollégium támogatása segített életben tartani a múzeumi szakma közös, visszatérõ
programjait (Múzeumi Majális, ill. az Év Múzeuma, Múzeumok éjszakája), ill. a most indított
programsorozatot (Múzeumok Õszi Fesztiválja). 2006-ban is meghívásos pályázatot írtunk ki a
múzeumi szakmai alapfolyóirataira (Magyar Múzeumok, Múzeumi Hírlevél, Néprajzi Látóhatár –
együttesen 7 millió 500 ezer Ft), beemeltük a rendszeresen támogatandó kiadványok közé a
MAMUTT évkönyvét is (Történeti Muzeológiai Közlemények). Lehetõségeinkhez mérten,
igyekeztünk hozzájárulni az országos múzeumok nagy, alkalmanként nemzetközi programjaihoz,
jóllehet ezeknél jelentõs volt az NKÖM (OKM) kötelezettségvállalása, a kollégium is megjelent
támogatóként (Mûvészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, Esterházy Kincstár).
Igyekeztünk támogatni a szakmailag kiemelkedõ jelentõségû, intézmények együttmûködését igénylõ
tárlatok megvalósulását, hasonlóan a határon túli magyar muzeológia rendezvényeit, szakmai
programjait és kiállításait. Ez utóbbiak sem automatikusan lettek kedvezményezettek, hanem
támogatásra méltó pályázataik révén.
A kiemelkedõ szakmai tevékenység elismerésében az Év Múzeuma pályázat díjainak
biztosításával vesz részt a kollégium. Azzal együtt, hogy ez a múzeumi szakma rangos programja és
elismerése, nem ártana bõvíteni a díjat adók, ill. az egész programot támogatók körét! Egyáltalán,
fokozatosan a szakma valamennyi visszatérõ rendezvényének támogatása a Múzeumi Szakmai
Kollégiumra hárul, ami nem vet jó fényt a programok jelentõségére, rangjára sem.
1.2. A lehetõségekhez mérten, igyekeztünk figyelembe venni a Bizottság által megfogalmazott
irányelveket, ám ezek csak a szakterület sajátosságai mentén érvényesülhettek. Az természetesen
nem mindig találkozott az NKA stratégiájával, aminek fényében a kollégium talán túlzottan elaprózta
a pénzeszközöket, nem „projektszemléletû”, s nem szervezi, nem irányítja kellõen a maga
eszközeivel a múzeumi szakág tevékenységét. Nem vitatva a jogosultságát ennek az
elvárásrendszernek sem, a mi tapasztalatunk szerint az intézmények jelentõs részének szakmai
tevékenysége jószerével a Múzeumi Szakmai Kollégiumhoz benyújtott pályázatok sikerétõl függ.
Vagyis a pályázatok ilyetén kiírása szakmailag indokolható, ugyanakkor kényszerpálya is: az NKA
pályázati rendszere, támogatása a mai magyar múzeumügy cselekvésének meghatározó feltétele.
Sajnálatos módon – az intézményi hierarchia alsóbb szintjei felé haladva – a muzeális
közgyûjtemények költségvetése évek óta nem tartalmazza az alapfeladatok ellátásának anyagi
eszközeit sem. A pályázók gyakorlatilag kötelezõ feladataik elvégzésének feltételeit teremtik meg
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sikeres pályázataik révén, ami azt jelzi, hogy az NKA pályázati támogatása valóban érdemben
hasznosul. Más kérdés, hogy a Múzeumi Szakmai Kollégium egymást váltó tagjai is érzik ennek a
helyzetnek a visszásságát: tudják, hogy a legkisebb intézmények által elnyert, szolid pályázati összeg
is egy-egy település, ill. kistérség kultúrához jutásának (is) alapvetõ feltételeit teremtheti meg,
mégsem biztos, hogy ezt a továbbiakban is fent kell tartani, különösen a lokális jelentõségû, gyengén
látogatott kiállítások létrehozásának támogatásában. Mivel az egyéb pályázatok száma és pénzügyi
kerete – beleértve a minisztériumi támogatásokat is – fokozatosan csökkent, rendkívüli módon
felértékelõdött az NKA pályázatainak jelentõsége.
1.3. A Múzeumi Szakmai Kollégium – a szakterület már említett, általános elvárásain túl – nem
fogalmazott meg kiemelt programot, inkább az egyes pályázati témákban igyekezett prioritásokat
megfogalmazni („kiemelten támogatja a kollégium…”). Ezek a prioritások az egyes témák szakmai
hitelességét, a kitûzött célok komplex jellegét, a megoldandó feladatok sokoldalú körüljárását
igyekeztek biztosítani – váltakozó sikerrel. Például, két témát kívántunk preferálni a szakmai
kiadványok esetében: a gyûjteményi egységeket feldolgozó szakkatalógusok kiadását, valamint a
nemzetközi érdeklõdésre is számot tartó eredmények idegen nyelvû közlését. Igazából egyik téma
iránt sem nyilvánult meg érdeklõdés, ami bizonyára azzal magyarázható, hogy ezek a munkák
hosszabb elõkészítést igényelnek, s leginkább 2-3 éves „áthúzódó”, – a kutatást is biztosító –
támogatás révén lennének megvalósíthatók. A kiállítások között elõnyt biztosítottunk azoknak,
amelyek – a sokoldalú és tartalmas élmény mellett – komplex „látogatóbarát” környezetet ígértek,
hozzá komoly szakkatalógust.
A Könyvtári Szakmai Kollégiummal közös pályázaton – három évre – összesen 15 millió
forint támogatást ítéltünk meg a szegedi Móra Ferenc Múzeum számára Bálint Sándor néprajztudós
különleges értékû hagyatékának tudományos és muzeológiai feltárására, feldolgozására és
közreadására. Bár valamennyien érezzük a kollégiumok együttmûködésében rejlõ lehetõséget, a napi
mûködés során ezek megvalósítása egyáltalán nem egyszerû.
1.4. Amint az elõzõ pontban megfogalmazottak is jelzik, a szakmai elképzelések érvényesítése
egy folyamat, ami középtávon mérhetõ. A kollégium csak az egyik szereplõje a történetnek, a
folyamatban sokféle elképzelés, hatás összegzõdik. Magunk egészében sikeresnek ítéljük a
pályáztatást, s nem cáfol rá erre a pályázat szakmai-társadalmi recepciója sem.
1.5. A felmerülõ „problémákat” más, konkrét kérdések kapcsán megfogalmaztam, azokon túl
nem merültek fel megoldatlan feladatok.
1.6. A múzeumok finanszírozásának jelenlegi rendjében és helyzetében nemigen van lehetõség
jelentõsebb hangsúlyváltásra a pályázati kiírások rendjében. Leszámítva az OKM Múzeumi
Fõosztályának – specifikus tematikájú – Alfa Programját, intézményeink érdemben csak az NKA
Múzeumi Szakmai Kollégiumának pályázatain juthatnak támogatáshoz. Mivel költségvetésükben
érdemben nincs pénz szakmai feladatokra, az intézmények tevékenysége, szakmai sikere nem kis
részben az NKA-pályázat sikerének függvénye. Azon persze el lehet gondolkodni, hogy jól van-e ez
így – az NKA láthatóan nem elégedett ezzel a helyzettel –, de jelenleg nem tartom elképzelhetõnek
ennek a helyzetnek a maghaladását. Különösebb igény sincs rá, hiszen a Múzeumi Szakmai
Kollégium pályázatai lényegében lefedik a szakterület alapfeladatait: a tárgyi gyûjtést, gyarapítást
(tárgyvásárlások), a mûtárgyvédelmet (raktározás, restaurálás), a bemutatást (kiállítások) és
tudományos feldolgozást (kiadványok).
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Stratégiai kérdések
2.1. A legfontosabb elv, amit apró lépésekkel, a pályázati kiírások fokozatos finomításával
szeretnénk megvalósítani, az elsõsorban az igényesebb, szakmailag/tartalmilag jól alátámasztott
pályázatokat kívánja segíteni. Ebben a kollégium eszközei meglehetõsen szegényesek, s nem könnyû
meghozni azokat a döntéseket sem, amelyek az elõzõbõl következnek: a legjobb pályázatokat
benyújtók, vagyis kevesebb pályázat és komolyabb támogatás felé kell(ene) elmozdulnia a
kollégiumnak.
2.2. A kollégium tagjai sok irányban tájékozódnak, jelentõs szakmai kapcsolati hálójuk révén
igyekeznek követni a szakmai mozgásokat, a pályázók elvárásait. Emellett természetesen
konzultálnak a Minisztérium Múzeumi Fõosztályával is a közép- és hosszú távú szakmai
elképzeléseirõl.
2.3. Megítélésünk szerint, az NKA stratégiájának szimbiózisban kell mûködnie az OKM
kulturális stratégiájával, de rendelkeznie kell saját elképzelésekkel. Ez utóbbinak hangsúlyosan ki
kell fejezõdnie a kollégiumok mozgásterében is.
2.4. Talán szerencsés lenne, ha – legalább a kétéves ciklusonként – a Bizottság találkozna a
kollégiummal, s évente egyszer a kollégium elnökével.
2.5. Megítélésünk szerint, a (múzeumi) szakmai közvélemény véleménye az NKA
(kollégiumának) mûködésérõl egészében egyértelmûen pozitív, bár ezt bizonyára árnyalja a
pályázatok sikere vagy sikertelensége.

Mûködési kérdések
3.1. A 2005-ben elõállt kényszerhelyzetbõl is okulva, megváltoztattuk a kollégium pályáztatási
gyakorlatát: a korábbi egy kiírás helyett két – a meghívásos pályázatokkal több – pályázati fordulót
írtunk ki. Ez azonban meglehetõsen kétélû dolog. Bizonyos, a kollégium mozgásterét növeli, és a
pályázó intézményeket arra inspirálja, hogy megfontoltabban pályázzanak. Ugyanakkor az év
második felében, sõt utolsó harmadában kiírt pályázati támogatások vagy már megvalósult feladatok
utófinanszírozásához járul hozzá, vagy a következõ naptári év feladatainak megoldását segíti.
Az elmúlt két esztendõ kultúrafinanszírozása nem hagyta érintetlenül a pályáztatás rendjét, a
pályázati formákat sem. A Múzeumi Szakmai Kollégium gyakorlatában 2005-ben jelent meg a
visszatérítendõ támogatás. Belátva annak hasznát, hogy a visszatérítendõ támogatások hatékonyabbá
tehetik a pályázatokra rendelkezésre álló keretet, a kollégium mûködési rendjébe nem könnyen
beilleszthetõ az ilyen kérések rendszeres és folyamatos elbírálása.
Messze vezetne annak végiggondolása is, hogy az egyedi, ill. meghívásos pályázati formák
mennyire organikusak a nagy pályázati fordulók rendjében. Bizonyos, hogy ezek kiírása olykor
megkerülhetetlen, de nem lenne szerencsés a túlzott elszaporodásuk.
3.2. A Bizottság és a kollégium között – elsõsorban Deme Péter közvetítésével – folyamatos
volt az információk áramlása. Az elmúlt két esztendõben a Múzeumi Szakmai Kollégium
tevékenysége lényegesen összetettebb és folyamatosabb volt annál, mint amit a pályázatok
tükröznek. A Nemzeti Kulturális Alap(program) átalakításának folyamata, a pályáztatási rendszer
folyamatos megújulása, a 2005-ben már kipróbált számítógépes, pontozásos bírálat
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továbbfejlesztésének mozzanatai, s számos más kérdés, a pályázatok szünetében is feladatot adott a
kurátoroknak, különösen a kollégiumi elnöknek. A kultúra finanszírozása körül kialakult helyzet
olykor nehezen átlátható feladatot jelentett a Múzeumi Szakmai Kollégium számára is. Ezzel együtt,
mind az NKA elnökével, mind az igazgatóság apparátusával, hivatalával, mind az NKA
Bizottságával folyamatos és harmonikus munkakapcsolatban voltunk – lehetõségeikhez minden
feltételt megadtak a kollégium, általa a múzeumi szakterület eredményes mûködéséhez. Az
Igazgatóság és a kollégium kapcsolata korrekt, több támogatást igazából nem is várunk
tevékenységünkhöz az Igazgatóság részérõl. Az átalakítás folyamatában az NKA Igazgatósága, ill.
elnöke számos alkalommal kérte a kollégium véleményét, a magunk eszközeivel – jobbára persze a
múzeumi szakterület érdekeit figyelembe véve – minden alkalommal igyekeztünk reflektálni ezekre a
kérdésekre.
3.3. Nem tudunk ilyet.
3.4. Nem tudunk ilyet.

Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázatok számában lényeges változás nem figyelhetõ meg. Nincs érdemi elmozdulás a
pályázatok színvonalában sem: a pályázók egy része komolyan veszi a feladatát – fõleg ott, ahol a
pályázott feladat szakmailag jobban megalapozott –, másik része rutinszerûen készíti el azokat.
Különösen igaz ez az országos múzeumok „kiemelt” pályázataira, amelyek olykor nem méltók a több
tízmilliós pályázati támogatásokra. Nem figyelhetõ meg erõteljesebb elmozdulás a részterületek
között sem, ami részben bizonyára a pályázati kiírás tematikai változatlanságával magyarázható,
részben pedig azzal, hogy az NKA pályázata a muzeális közgyûjtemények szakmai munkájának elsõ
számú letéteményese. (Különösen az önkormányzati fenntartású intézményeknél.) Amint más
pontokban is jeleztük, a pályázatok lényegében a múzeumi szakág egész tevékenységét lefedik.
2006. évi pályázatok is a tárgyi gyûjtést, gyarapítást (tárgyvásárlások), a mûtárgyvédelmet
(raktározás, restaurálás), a bemutatást (kiállítások) és tudományos feldolgozást (kiadványok)
igyekeztek támogatni. Legtöbb pályázatot az állományvédelem körében nyújtották be. A megítélt
támogatás erõsíthette volna a NKÖM Múzeumi Fõosztály hasonló pályázatát, mivel azonban
pénzügyi feltételei menet közben megváltoztak, néhány – egyébként indokolt – NKA-pályázat
támogatása is elmaradt. Több esetben ítéltünk több évre áthúzódó támogatást nagyobb, hosszú idõt
igénylõ restaurálási feladatra, ezzel biztosítva a munka folyamatosságát és befejezését. Látni kell,
hogy a mûtárgyvédelmi feladatok nem csökkennek, tehát teljességgel nem lehet megfelelni az
elvárásoknak. Adósságunknak érzem, hogy nem sikerült – a Könyvtári Szakmai Kollégiummal
közösen – komolyabb haladást elérnünk a múzeumokban (is) nagy értéket jelentõ régi könyvanyag
állagvédelmében.
A gyûjteménygyarapítás pályázatainak megítélése roppant nehéz: a kollégium tagjai néha
elcsodálkozhatnak azon, hogy egy-egy gyûjtemény munkatársai milyen tárgy megszerzését
preferálják, valamit finomíthatnak is – a támogatás rangsorával – a hangsúlyokon, de a fõszerep
ebben a kérdésben a pályázóé. (Tartok tõle, hogy a közeljövõben nem születik áttekinthetõ kép arról,
hogy például egy megyei múzeumi hálózat intézményi raktárai valójában milyen tárgyakat
igényelnek, s melyek a túlreprezentáltak!) Egészében úgy gondolom, hogy számos jeles tárgy
megszerzéséhez járult hozzá a sikeres pályázat: kisebb értékû tárgyak esetében egészében,
többmilliós, nagy értékû mûtárgyaknál a vételár életképes részének biztosításával. A kollégium a
gyarapítótevékenységnél nem mindig tudott elvonatkoztatni attól, hogy a megszerezni szándékozott
tárgy állapota a késõbbiekben mennyi restaurálási feladatot ad.

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI

n

NKA HÍRLEVÉL

1023

Kiemelkedõen magas volt a kiállítások megrendezésére beadott pályázatok száma, az erre a
célra megítélt támogatás igazodott az elvárásokhoz. Amennyire széles a kiállítások spektruma a több
száz milliós igényû tárlatoktól a 100-200 ezer forintból létrehozható idõszaki kiállításokig, annyira
nehéz ezeknek a pályázatoknak az elbírálása. Belátva ugyan a lokális idõszaki kiállítások
jelentõségét, a kollégium egyre inkább a saját gyûjteményi anyagot közreadó, tudományosan
megalapozott, katalógussal hitelesített, s a látogató számára is összetett élményt nyújtó tárlatok
létrehozását igyekszik támogatni. Többéves tapasztalat összegzõdik abban is, hogy az idei kiírásban
már csak olyan idõszaki tárlatok támogatása pályázható, amelyek legalább két hónapig állnak.
Évek óta lényegében hasonló összeget fordít a kollégium a múzeumi periodikák és az egyéb
szakmai kiadványok megjelentetésére. Ezek szerepének, rangjának és fontosságának megítélésében
szélsõséges vélemények összegzõdnek. Mivel számomra ez a múzeumi alapfeladat a legfontosabbak
egyike, sikernek tartom a megjelent kötetek zömét. (Nem mindet!) Két témát kívántunk preferálni: a
gyûjteményi egységeket feldolgozó szakkatalógusok kiadását, valamint a nemzetközi érdeklõdésre is
számot tartó eredmények idegen nyelvû közlését. Igazából egyik téma iránt sem nyilvánult meg
érdeklõdés, ami bizonyára azzal magyarázható, hogy ezek a munkák hosszabb elõkészítést
igényelnek, s leginkább 2-3 éves „áthúzódó” – a kutatást is biztosító – támogatás révén lennének
megvalósíthatók.
A Múzeumi Szakmai Kollégium egy önálló, áthúzódó kutatási programot bonyolított:
2005-ben a Xellum Kft. felmérést végzett a magyarországi múzeumlátogatói szokásokról, ill. a
múzeumok közönségkapcsolati tevékenységérõl. A kutatás eredménye csak 2006-ban összegzõdött,
s 2007-ben jelenik meg önálló kötetben – a Múzeumi Szakmai Kollégium támogatásával. Reméljük,
jelentõsen hozzájárul majd a látogatóbarát múzeumok tevékenységének szakmai megalapozásához.
4.2. Azt leszámítva, hogy a 2006. évi pályázati kiírásunk meglehetõsen késõn jelent meg, s a
szerzõdéskötések és kifizetések jószerével a második félévre maradtak, nem tapasztaltunk különös
nehézséget a pályázók részérõl. Beállt a pályáztatásnak egyfajta kiszámítható rendje, amit a pályázó
intézmények követnek.
4.3. A pályázatok szakmai beszámolója gyakran némiképp ellentmondásos viszonyban van a
pályázat sikerével. Az igazán eredményes pályázatok lényegében „magukért beszélnek”: egy
megvalósult kiállítás recepciója, egy-egy elkészült kiadvány, a sikeres tárgyvásárlás könnyen
leírható. Nem meglepõ, hogy a pályázati beszámolók pénzügyi része olykor nagyobb hangsúlyt kap,
mint a szakmai, tartalmi. A nem egyértelmû sikerek bizonyára jobban igénybe veszik a beszámoló
készítõjét. Ezzel együtt, elégedettek lehetünk a pályázatok megvalósulásának színvonalával, a
támogatások hasznosulásával, ahogyan azt a belsõ ellenõrzések is megerõsítették (lásd 4. 4. pontot).
4.4. Az NKA Belsõ Ellenõrzési Osztálya 2006-ban is kikérte a kollégium véleményét, hogy
utólagos ellenõrzésre milyen pályázatoknál, ill. mely támogatott intézményeknél kerüljön sor. Az
ellenõrzésben a kollégium képviseltette magát, annak eredményérõl mindig pontos jelentést kaptunk,
s hatékony segítséget a tapasztalatok összegzéséhez is. Mindezek alapján, a Belsõ Ellenõrzési Osztály
az elmúlt évben összesen a Múzeumi Szakmai Kollégium által támogatott 11 pályázatot vizsgált meg.
A teljesítményellenõrzések terén az ellenõrzések azt állapították meg, hogy a felhívásban szereplõ
pályázati célok teljesültek, az esetek többségében magas színvonalon. Több esetben azonban
– elsõsorban a vizsgált folyóiratok (periodikák) esetében – a pályázatukhoz benyújtott költségvetés
nem volt kellõen megalapozott. E kiadványok költségvetését – saját megmaradásuk érdekében –
stabilizálni kell, s nagyobb saját részt kell vállalniuk. A pénzügyi ellenõrzése tapasztalatai szerint, a
támogatások felhasználása az esetek többségében megfelelt a pályázati célnak. Elõrelépést tapasztalt
a vizsgálat a számlák kezelésében, bár ebben továbbra is mutatkoznak hiányok. Számos felvetett, s
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tovább javítandó pénzügytechnikai probléma ellenére, az ellenõrzések során kirívóan kockázatos
területet nem tárt fel.
A Belsõ Ellenõrzési Osztály jelentései, anyagai az év során lényegre törõk, informatívak
voltak, tartalmukban és formájukban is jól tükrözték az elvégzett munkát.
4.5. Mára az NKA pályázatai – a múzeumi szakterületen mindenképp – egyértelmûen
elfogadást nyertek, az intézmények számon tartják ezt a lehetõséget, s igyekeznek élni vele. Nem
gondoljuk, hogy lennének csoportok – beleértve a határon túli intézményeket is –, amelyek ne
juthatnának azonos eséllyel pályázati támogatáshoz. Megítélésünk szerint, az NKA-nak, ill. a
kollégiumnak ebben nincs feladata. Ha ez a terület valamiben változtatást igényel, az éppen a
pályázatok – áttételesen a pályázók – szakszerûsége. A Múzeumi Szakmai Kollégium korábbi éves
beszámolói utaltak arra, hogy a pályázók – jellemzõen éppen nagy, országos intézmények –,
vélhetõen az általuk megvalósítandó projekt fontosságára apellálva, meglehetõsen felületes
pályázatokkal nyerhetnek el akár több tízmilliós támogatásokat.

Viga Gyula s. k.,
a Múzeumi Szakmai Kollégium
elnöke
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ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Hegedûs Péter
Titkár: Fekete Gabriella
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
107 000 000
–1 399 967

1

–8 000 000
5 324 194
102 924 227

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

149

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

83 093 500

6

2 557 450

63

85 650 950

63

85 650 950

Tárgyévet követõ 1. év

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

16/1

57

17 273 277

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)
2006. évi technikai halasztott döntések

64
3

77 650 950
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai tartalmi kérdések
1.1. A kollégium 2006. évi pályáztatásában jelentõs szerepet kaptak azon alkotói támogatások,
szakmai kiadványok, valamint kiállítások, melyek a kortárs építõmûvészet jelenének és
közelmúltjának monografikus feldolgozására és bemutatására irányultak. Alkotói támogatást adtunk
pl. Toroczkai Vigand Edérõl, a kortárs svájci építészetrõl, vagy Pollack Mihályról szóló hiánypótló
könyvek kéziratának megírására. Segítettük a korábban alkotói támogatással megszületett, nemzeti
értékek megõrzését szolgáló szakmai kiadványok megjelenését (pl. Az „Építészet mesterei”
sorozatban Komor Marcell és Jakab Dezsõrõl készült könyv, Ferencz István Ybl és Kossuth díjas
kortárs építészrõl monográfia, 10 építészportré – televíziós interjúk c. könyv. Ugyanezen okból
rendszeresen támogatjuk a két legjelentõsebb hazai építészgaléria, az N § N és a HAP galériák kortárs
építészeti rendezvényeit és kiadványait.
A szakmát – és szélesebb körben a szakma jövõjét és társadalmi elismertségét – segítõ fontos
rendezvényeket igyekeztünk lehetõségeinkhez mérten kiemelten támogatni. Ilyenek voltak pl. az
EASA 2006. Budapest címmel létrejött nemzetközi építészhallgatói találkozó „Köz-hely”
témakörben, mely nemzetközi hírveréssel, a pesti Duna-parton lehorgonyzott kiszuperált, e célra
felújított tengerjáró hajón zajlott. Nem kevésbé fontos volt a 60 éves Középület-tervezési Tanszék
volt és jelenlegi építésztanárainak munkásságából készült 3 párhuzamos kiállítás, vagy az
„Építészfórum” internetes portál által szervezett „Földalatti beszélgetések” c. rendezvénysorozat, és a
„Média Építészeti Díjak 2006” rendezvénye.
Az „Építészet Világnapja” és az „Építészet Hónapja” keretében létrejött számos rendezvényt
támogattunk (a Magyar Építõmûvészek Szövetségének „Fiatalok fekete-fehérben” c. nagysikerû
kiállítássorozatát, a Magyar Építészetért Alapítvány Országos Építészeti Fesztivál megrendezését,
vagy a Magyar Építész Kamara által szervezett „Mies Van Der Rohe Díjra beérkezett munkákból
összeállított nemzetközi kiállítás bemutatását).
Kiemelten kezeltük az elkészült „Az építészeti nyilvánosság helyzetét és a hazai építészeti
kultúrában játszott szerepét vizsgáló kutatás”-t, melynek anyaga eddig a Magyar Építész Kamara
által 10 000 példányban kiadott „Építész Közlöny”-ben folytatásokban, és a régi-új Magyar
Építõmûvészet címû folyóirat elméleti mellékletében jelent meg. (Utóbbit az NKA Bizottsági
tagjainak megküldtük.)
Támogattuk az európai építészeti szervezetek magyar tagjainak (MÉK, MUT) tagdíjbefizetéseit.
1.2. A kollégium 2006. évi pályáztatásában fontos szerepet kapott a kortárs építészet napi
kultúrában való jelenlétének növelésére, széleskörû megismertetésére irányuló törekvés, mely a
médiákat (tv- és rádiómûsorok, napi- és hetilapok) igyekezett e cél érdekében mozgósítani. Tudtuk,
hogy erre fordítható eszközeink jelképesek, de bízunk abban, hogy ez irányú kiírásaink
megmozdítják az adott témakörben egyébként érdekelt alkotókat. A kortárs alkotókról/alkotókkal
létrejött rendezvényeket, kiadványokat is fokozottan támogattuk.
1.3. A kollégium támogatási lehetõségei csak részbeniek és a 2006. évi pénzügyi lehetõségeink
oly szûkösek voltak, hogy a kollégium döntései során erõs – sokszor fájdalmas – szelekcióra
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kényszerült, ill. bízott a „Nagyrendezvények Ideiglenes Kollégiuma” nagyságrendileg nagyobb
lehetõségeibõl való „részesedésben”. Sajnos hiábavalóan, mert az Építõmûvészeti Szakmai
Kollégium javaslatai sem 2005-ben, sem 2006-ban nem találtak támogatásra. Ezzel igazolódott
legrosszabb feltételezésünk, amikor elleneztük e kollégium életre hívását; az NKA kollégiumok
között felosztható keretét – s így kollégiumunk kereteit a „Nagyrendezvények Ideiglenes
Kollégiumá”-nak léte csökkenti, s az építészet „ügye” ebbõl nem kap semmit! Pedig a javasolt
rendezvény „Északi Szél ...skandináv építészek és építészet Budapesten” kiállítással és „sztár”
építészek elõadásaival a laikus és szakmai közvélemény számára tette volna megismerhetõvé a
skandináv építészet vonulatait, kiemelten a szociális és önszervezõdõ közösségi lakásépítés több
évtizedes hagyományait, jelenét és jövõjét. Segíthette volna a hazai építészeti légkör tisztulását,
bizonyítva, hogy költség- és energiatakarékos módon is lehet jelentõs, világhírû épületeket alkotni...
Sajnáljuk!
1.4. A tapasztalatok és a szakmai ellenõrzés alapján az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
által támogatott pályázatok sikeresnek tekinthetõk. A kollégium kiírásával igyekezett a médiák
építészeti tárgyú mûsorainak, rendszeres kulturális rovatok építészeti blokkjainak fokozott
létrehozására „buzdítani”. Ez a folyamat beindult, de sajnos csak a lehetõségeinket jóval meghaladó
pénzbõl válhatna érzékelhetõbbé.
1.5.–1.6. Alapvetõ hangsúlyváltás nem szükséges. Csak ismételni tudom: Az építõmûvészet
problémái egyediek; épített terekben töltjük napjainkat, körülvesz minket az épített világ, mely
akarva-akaratlanul hat ránk, kikerülhetetlenül formálja tudatunkat, alakítja ízlésünket. Ennek,
valamint annak tudatosítása, hogy az építészet kultúránk meghatározó része, hordozója és
befogadója, identitásunkat hordozó kultúrtörténet, lényegesen több teret, és ismertséget szükséges
kapnia, hiszen mindennapi közérzetünket is befolyásolja! Erre gondolunk, amikor visszatérõen
szorgalmazzuk az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium számára rendelkezésre álló (az NKA
kollégiumai között a legalacsonyabb) keret emelését!

2. Stratégiai kérdések
2.1.–2.2. Kollégiumunk pályázati kiírásait a Bizottság döntéseinek, és a szakmai
szempontoknak figyelembevételével készítette. Döntéseinknél arra törekedtünk, hogy a legfontosabb
területek legjobb pályázatainak megvalósítását lehetõvé tegyük és elkerüljük az aránytalanul kis
támogatások miatt (is) meghiúsuló, ezáltal nem „hasznosuló” támogatásokat. Ez növelte az elutasított
pályázatok arányát, és segítette a támogatottak lehetõségeit. Egyben a pályázókat is megfontoltabb
pályázatbenyújtásra ösztönözte.
2.3.–2.4. Az NKA és az OKM jelenlegi együttmûködésébe a kollégium felõl kevéssé látni bele.
Az NKA Bizottsága és a kollégium viszonyában a támogatások és lehetõségek legjobb felhasználását,
a pályázók nagyobb mértékû támogatását szükséges elérni. A Bizottságnak az építõmûvészet
helyzetét, a társadalomra gyakorolt hatását és körülményeit alaposan, belülrõl ismerõ és átérzõ, azt ott
erõteljesen képviselõ építész tagja sajnos továbbra sincs, de a Bizottság kijelölt tagjával (Gaál József,
majd Levendel Ádám urak), kapcsolatunk kifogástalan.
2.5. Az NKA, és az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium mûködésének ismertsége a szakmán
belül jelenõsen nem változott. Az NKA tevékenységének eredményességét a pályázók a sikeresen
támogatott pályázataik aránya alapján ítélik meg. (Az igények a lehetõségeket sokszorosan
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felülmúlták.) Jól látható a pályázók „Budapest-központúsága”; a pályázatok túlnyomó többsége
Budapestrõl, kisebb részük a határon túlról – fõleg Erdélybõl – érkezik. A vidéki Magyarországról
kevesen pályáznak, ami az NKA országos ismertségének „fehér foltjait” jelzi. A budapesti
villamosmegállókba helyezett plakátok véleményünk szerint nem hatékonyak, nem a megcélzott
közönséget érik el. Hasznosnak tartanánk a regionális (vidéki) TV-hálózatok számára rövid
mûsor(ok) készítését az NKA tevékenységérõl.

3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködésével kapcsolatban nem érzékelünk
különösebb problémát. Az internetes kapcsolattartás általánossá vált. A pályázók a bürokráciával
találkoznak elsõsorban, de ez csak az elõször pályázóknak okoz nehézséget (ilyen egyre ritkábban
van). A kiírások, pályázati ûrlapok és az azokhoz tartozó kitöltési utasítás internetes elérhetõsége
– valamint a kollégiumi titkárok – sokat segítenek a pályázóknak. Itt szükséges megjegyezni, hogy a
túl gyakori kollégiumi titkárcsere a legjobb szándék mellett is okoz némi „törést”, ezért ezt kerülni
célszerû. A jelenlegi pályázati ûrlapok használata a kollégium döntéseinél nem okoz semmilyen
nehézséget!
3.2. A kollégium és a Bizottság kapcsolattartása kissé „egyirányú”: a kollégiumi vezetõk
számára rendezett tájékoztatók, a kollégiumhoz „rendelt” bizottsági tag jelenléte és személyes
beszélgetések alkotják. Az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata jó; a titkáron keresztül szinte
„napi” a kapcsolat, egyéb ügyekben, mint pl. szakmai ellenõrzések, vagy a döntési folyamat
elõkészítése; a kollégium mindig partnere az Igazgatóságnak.
3.3. Korábbi javaslatomat ismétlem: A kollégium munkáját segítené, ha az NKA pályázókról
vezetett, feltöltött és napra-kész adattárát a kurátorok (személyes kóddal az interneten belépve)
használhatnák, és a pályázók „NKA-s” elõéletét, pályázataikat, a korábbi döntéseket – okos keresõprogram segítségével – pontosan ismerhetnék. (Akár téma, akár személy felõl közelítve...
Hasznosabb lehetne a „pontozásos döntéssegítés” látszatobjektivitásánál.)

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A beérkezett pályázatok száma és anyagi igénye várakozásainknak megfelelõ volt. (Lásd
még a 2.1.–2.2.-nél, valamint a 2.5.-nél már írtakat.) Szinte kizárólag szakemberek pályáztak. A
kollégiumhoz pályázatot benyújtók között a rendszeresen pályázók vannak többségben, akik már
ismerik az NKA pályáztatási rendszerét, és ma ez már nem okoz nekik problémát.
Az egyes területek aránya némileg változott; a folyóirat-támogatásra pályázók száma
csökkent, a terület az „építészet, mint kulturális értékek hordozója” mentén tisztult; a többször
elutasított pályázók már nem pályáznak, a pályázók nagy része pedig támogatásra érdemes.
Az igényes rendezvények száma nõtt, és ezek erõteljesebb támogatása többletforrást
igényelne. Hasonlóan fontos (lásd 1.2.) a kortárs építészet napi kultúrában való jelenlétének
érdekében a médiák „mozgósítása”, melyre szintén lényegesen többet kellene fordítani.
149 pályázat érkezett, melybõl 63 (42,28%) részesült 85 650 950 Ft tárgyévi összes támogatásban (+3 technikai halasztott döntés).
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4.2. A pályázók pályázatuk sikerességét természetesen az elnyert támogatással mérik. A
pályázat elkészítésére szánt idõt, energiát elutasítás esetén sajnálják, de magának a pályázatnak az
összeállítása nem okoz lényeges problémát. A felesleges bürokrácia – pl. az egy lapon belüli
többszöri aláírási kötelezettség – bizonyára elkerülhetõ.
4.3. Szakterületünkön a pályázati beszámolók döntõ többsége alapos, elfogadható. Amire
idõnként nem kellõ részletezettségük vagy hiányos dokumentáltságuk miatt kiegészítést kérünk, azok
általában az egyszeri rendezvények; itt megköveteljük a kiírásban kért dokumentumok csatolását.
4.4. Az utólagos ellenõrzésrõl és annak eredményérõl az Ellenõrzési Osztály minden esetben
írásban tájékoztatott, a szakmai ellenõrzésben pedig a kollégium kijelölt tagja mûködött közre. 2006.
során két pénzügyi és egy teljesítmény-ellenõrzésére került sor. A pénzügyi ellenõrzések minõsítése
korlátozottan megfelelõ, a szakmai minõsítés megfelelõ volt.
4.5. A pályázókkal az NKA-nak gyakori, személyes kapcsolata van, így minden lehetséges
segítséget igyekszik megadni, de ez gyakran személyes vállalás, és nem intézményes módon történik.
Ugyanakkor elmondható, hogy a támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok többnyire nem azért nem
kapnak támogatást, mert felkészületlenek a pályázat elkészítésében, hanem, mert a kollégium
szakmai döntése, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg miatt nem támogatja õket. Gyakran elõfordul,
hogy pályázni szándékozók (még a rutinosak is) „lemaradnak” a kiírásról/beadásról, mert az egy
hónappal a beadás elõtt kerül föl a honlapra, és éppen egyéb elfoglaltságuk köti le õket. A pályázatok
kiírásának megjelenését az egyes kollégiumok szakterületeinek szakmai lapjaiban hasznos lenne
hirdetés formájában megjelentetni (pl. az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium esetében a Magyar
Építész Kamara 10 000 példányos „Építész Közlöny”-ében). A vidéki pályázók alacsony számát az
NKA ismertségével kapcsolatban a 2.5. pontban már említettem.

Összefoglalva:
A kollégium 2006. évi támogatásai a magyar építõmûvészet jobb megismerését, a kortárs és a
közelmúlt építõmûvészetének médiákban való megjelenését, valamint kutatását és feldolgozását, az
építészek helyzetét, mûveit, munkásságát megismertetõ rendezvényeket és elõadásokat, illetve a
magyar építészek szakmai szervezeteinek az EU-ban mûködõ nemzetközi építész szervezetekkel
történõ rendszeres kapcsolattartását, valamint a felsõfokú építészeti oktatás színvonalának emelését
célozták. A kollégium figyelmet fordított a határon túli magyar építõmûvészeti kultúra támogatására
és a fiatal építészek pályázataira.
A vitát követõen a döntések egyhangúlag, vagy szavazattöbbséggel történtek. A kollégiumi
tagok összeférhetetlenségét elõre, írásban jelezni kellett, amely tényt a jegyzõkönyvben rögzítettünk.

Hegedûs Péter s. k.,
az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA
SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Székely Gábor
Titkár: Angyalosyné Makkai Nóra
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

307 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

–24 598 534

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

26

–31 928 655
78 878 060
329 350 871

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

833

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

210 191 086

10

8 770 000

311

218 961 086

47

42 100 000

311

218 961 086

Tárgyévet követõ 1. év

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

16/1

301

110 389 785

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

50

116 590 000

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

50

116 590 000

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)

387

303 622 431

2006. évi technikai halasztott döntések
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A kollégium beszámolója
A 8 tagú kollégium a 2006. évben 5 alkalommal ülésezett. Valamennyi ülésen határozatképes
volt. A kollégium valamennyi ülésen érvényes döntéseket hozott, jórészt szótöbbséggel, gyakran
egyhangúan. Ebben az évben azonban nem sikerült megoldanunk, hogy a nagy számú pályázatokat és
a rendelkezésünkre bocsátott elosztható összeget összhangba hozzuk, ami a jelentõs, mintegy
80 millió forintos elvonásnak volt köszönhetõ (ebbõl az NKA részérõl 75 millió, a KVVM 5 millió Ft). Végül úgy sikerült megoldani az érdemes pályázatok támogatását, hogy a folyóiratok
támogatását, valamint néhány meghívásos pályázatot (ezek szintén folyóiratok voltak) már 2007-ben
bíráltuk el, felhasználva az év keretének egy részét.
Mindez nem következett volna be, ha egyrészt az elõzõ év keretével rendelkezett volna a
kollégium, továbbá, s ezt tekintjük fontosabbnak, ha nem kötötte volna meg kezünket a kötelezõ
százalékos kikötés a folyóiratok esetében.

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2006-ra megszabott kiemelt témák
pályáztatásában?
A kollégium ebben az évben nem támogatott kiemelt témákat.
1.2. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel
sikerült végrehajtania?
A kollégium a MASZRE-vel közösen a múlt évinél majd kétszer több (a 23 helyett 44) alkotói
támogatás mellett döntött, némileg megemelve a keretösszeget (30 millió Ft helyett 34 800 E Ft),
melyek egy részének ebben az évben a megjelentetéshez is hozzá tudtunk járulni, végigkísérve így a
mû sorsát a megjelenésig.
Mint már szó volt róla, ebben az évben a KVVM 5 millió Ft-al csökkentette támogatását, és
csak 2007 februárjában nyilatkozott e támogatásról is véglegesen. Többi között ez vezetett a
folyóirat-támogatások megítélésének az elhalasztásához.
1.3. Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül
végzõdött?
Nem.
1.4. Mennyire voltak a pályázatok – visszanézve – azonosíthatók a szakterület alapvetõ
problémáival? Milyen területek voltak ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és miért?
A kollégium pénzügyi kerete ebben az évben sem tette lehetõvé, hogy mindazt a támogatást
odaítélje, amelyet a pályázatok szakmai színvonala indokolt volna. Ezen a helyzeten csak a kollégium
pénzügyi keretének jelentõs, mintegy 600 millió forintra történõ emelése tudna segíteni.
1.5. Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövõben a pályázati lehetõségeket, vagy van-e
igény és mód jelentõs mértékû hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?
A kollégium az ismeretterjesztés és környezetkultúrán belül már ebben az évben, amint azt az
elmúlt évben jeleztük, el kívánt mozdulni a tudományos mûvek támogatása irányába. Ezt a 2006. évre
kiírt pályázati felhívásban már jeleztük, s a beérkezett pályázatoknál érvényesítettük. Megjegyezzük,
ez azért is történhetett, mert jelentõs volt azon pályázatok száma, amelyek valóban tudományos
mûvek voltak, ugyanakkor alkalmasak az ismeretterjesztésre is.

1032

NKA HÍRLEVÉL

n

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI

2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2006. évre a Bizottság által korábban megfogalmazott, fontosnak ítélt kérdésekre,
irányelvekre helyezték-e a kollégiumok döntéseik hangsúlyát?
A kollégium úgy véli, döntései ebben az évben is összhangban voltak a Bizottság által
megfogalmazott irányelvekkel.
2.2. Hogyan ítélhetõ meg az Önök szempontjából az NKA és az NKÖM viszonya, illetve az
NKA-n belül a Bizottság és a szakmai kollégiumok viszonya?
A megújult kollégium egyik tagja most is az NKÖM munkatársai közül került ki, így
folyamatosan biztosított a két intézmény támogatásainak összehangolása. A kollégium folyamatosan
informált az NKÖM által már odaítélt támogatásokról, amely így kizárja, hogy ugyanaz a pályázó két
forrásból is ugyanarra a pályázatára kapjon maximális összegû támogatást.
2.3. Van-e megismerhetõ álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységérõl,
hiányosságairól, eredményeirõl? Érzékelhetõvé vált-e az NKA-nak a korábbinál erõteljesebb
kommunikációja?
A kollégium tapasztalatai szerint a szakma és a közvélemény is informált az NKA
tevékenységérõl, eredményeirõl, amit a pályázatok nagy száma is jelez. Folyamatosan figyelemmel
kísérik a rólunk szóló híradásokat.

3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködése, mûködtetése milyen területeken,
megoldásokban okozott problémát a szakmai kollégiumnak?
Az NKA adminisztratív és technikai mûködése ebben az évben sem okozott problémát a
kollégium munkájában. A határidõk ebben az évben jelentõs, de a megengedett határokon belül
maradó eltolódását nem ez, hanem a pályázatok nagy száma, illetve a rendelkezésünkre bocsátott
keret bizonytalanságai idézték elõ.
3.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az önök ismeretei szerint?
Van-e javaslatuk ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
A pályázók most is némileg bonyolultnak ítélik a pályáztatás formalitásait. Konkrét
javaslatokat azonban nem tettek.
3.3. Megfelelõ-e az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata? Hol és hogyan kellene több
segítséget kapniuk a kollégiumoknak a pályázatok megfelelõ elõkészítéséhez; valamint hol és hogyan
a döntési folyamathoz?
A kollégium és az Igazgatóság kapcsolata igen jó. A nyújtott segítség megfelelõen segítette
munkánkat, a felmerült nem kis problémákat, ha az utolsó percekben is, de sikerült közösen
megoldani.
3.4. Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus elõírások, van-e túlszabályozás,
felesleges formalizmus, amelyek nem jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók,
csökkenthetõk lennének; vannak-e olyanok, amelyeket jogszabályok írnak elõ, de képviselnünk
kellene megváltoztatásukat?
Túlszabályozást továbbra is egy ponton érzékel a kollégium, a folyóiratoknál. Itt magasnak
érezzük a 70%-os odaítélési minimumot, elõnyösebb lenne, ha ennek megítélését a kollégium saját
hatáskörben dönthetné el. Hangsúlyozottan továbbra is úgy véljük, amint azt az elõzõ évi
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jelentésünkben tettük, hogy elegendõ lenne a 70%-ot az ajánlás szintjén tartani. Indokaink: ebben az
évben 160 folyóirat-pályázat érkezett be, az igényelt támogatási összeg 580 millió Ft volt. A
támogatandó folyóiratok számát a kollégium 80 körülinek ítélte, vagyis a pályázó folyóiratok
50%-ának. A rendelkezésünkre álló összeg viszont mindössze a múlt évi 220 millió helyett végül is, a
2007. évre átcsúszva, 180 millió volt. Ebbõl könnyen érzékelhetõ, hogy a szakmai és egyenkénti
megítélés volt az egyetlen lehetõség, s a 80%-os limit (vagyis a nettó 70%) nem tette lehetõvé egyes
támogatott folyóiratok megfelelõ összeggel történõ támogatását. Ha ugyanis nem kényszerülünk a
nagy támogatást igénylõk, de általunk is támogatandóknak ítéltek ilyen mértékû összeggel történõ
támogatására, akkor a kisebb összegeket kérõk megkaphatták volna az általuk kért maximumot (akár
80%). A jelzett százalék azonban arra ösztönözte a pályázókat, hogy erre orientálják
költségvetésüket. Így vált a helyzet szinte kezelhetetlenné, nõtt meg az igényelt támogatások összege.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhetõ-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület elõretörésében, illetve visszaszorulásában?
Továbbra is az tapasztalható, hogy a pályázatok színvonala egyenletesen javul. Úgy
érzékeljük, hogy némileg nõtt a többszerzõs munkák, valamint az újrakiadások száma. Csökkent
viszont azoknak a pályázatoknak a száma, amelyek egyértelmûen üzleti vállalkozások számára
kívántak támogatást elnyerni, bár ezek kiszûrése továbbra sem egyszerû. Viszont továbbra is az a
helyzet, hogy a pályázatok száma és az igényelt támogatások összege egyre nõ, míg a rendelkezésre
álló támogatás összege stagnál.
4.2. Van-e ismeretük utólagos ellenõrzésrõl és ezek tapasztalatairól?
Utólagos ellenõrzésrõl a kollégium részletes információt kapott a BEO 702-es anyagából,
amelynek elkészítésében a kollégium egy munkatársa is részt vállalt. A jelentés az ellenõrzötteknél
hiányosságokat állapított meg, azonban alapvetõen megfelelõnek ítélte a támogatások felhasználását.
4.3. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erõteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelõl eddig pályázati
támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
Véleményünk szerint az NKA megfelelõen foglalkozik a felkészítéssel, s tesz javaslatot a
pályázatok szelekciójára. A gond inkább az, hogy kollégiumunk esetében egy területen, a folyóiratpályázatoknál, amint azt már jeleztük, az ajánlások megvalósítását nem lenne szükséges normatív
(70%) kötelezettséghez kötni. Úgy gondoljuk, hogy a kollégium tagjainak összetétele garancia arra,
hogy érzékeljék az egyes pályázók valós helyzetét, s ennek megfelelõen a szükséges támogatás
mértékét, sõt, megítéljék a támogatás szükségességét.
A kollégium köszönetet kíván mondani tevékenységének koordinálásáért és szakmai
munkájának segítéséért Dallos Nagy Gabriellának, és az õt váltó, a különösen nehéz, nagy pályázati
szám és pénzügyi helyzet konszolidálásában segítõ NKA-munkatársnak, Angyalossyné Makkai
Nórának, aki e munkája mellett segítette a pályázók felkészítését, a hibás pályázatok javítását, s
gondjaink jórészének elhárítását.
Székely Gábor s. k.,
az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégium
elnöke
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MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Erõ Zoltán
Titkár: Nagy Józsefné
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
412 000 000
141 970

6

–22 280 000
27 754 246
417 616 216

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

387

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

171

404 527 000

4

12 637 000

175

417 164 000

175

417 164 000

Tárgyévet követõ 1. év

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

452 216

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

2

4 600 000

16/2

Szakterület támogatása [67] NEMZETKÖZI KULTURÁLIS
TÁMOGATÁSOK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM keretbõl

2

10 880 000

17

Szakterület támogatások más keretbõl (16/1+16/2+…)

4

15 480 000

18

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+10+17)

185

410 364 000

2006. évi technikai halasztott döntések
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A kollégium 2006. évre nem kapott kiemelt témát. A szokásos pályázati finanszírozáson
túlmenõen a Múzeumi Szakmai Kollégiummal közösen finanszírozási feladatot vállalt egy kiadvány
elõállításában.
1.2. A kollégiumnak kiemelt szakmai programja nem volt.
1.3. A kollégium pályázatai sikeresek voltak, a pályázatokra jelentkezõk száma lényegesen
meghaladta a korábbit, a programok lebonyolítása elõrehaladt, több esetben be is fejezõdött.
1.4. A pályázatok a szakterület alapvetõ problémáit az anyagi lehetõségek korlátai miatt
alapvetõen nem oldhatják meg – a mûemléki támogatási rendszer a rendelkezésre állónál
nagyságrendileg nagyobb forrásokat igényel. Félõ, hogy a források és az igények jelentõs eltérése a
pályázati rendszer hitelességét kérdõjelezi meg, a belé vetett bizalmat csökkenti.
1.5. Érdemi változást a források jelentõs bõvülése okozhatna, a jelenlegi források a kitûzött
feladat egészéhez viszonyítva szinte megszégyenítõen jelentéktelenek. Új profil megjelenése a
következõ pályázati idõszakban véleményünk szerint a fenti okokból nem kívánatos.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Lásd 1.1. kérdésre adott választ.
2.2. A kollégium kapcsolata az NKÖM-el és az utódminisztériummal talán az átszervezések
miatt nem érdemi, azonban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal a korábbi gyakorlatnak
megfelelõen kedvezõ. A KÖH területi felügyelõi továbbra is szerepet kapnak a támogatási folyamat
kontrolljában, ami a mûemléki munkában igen kedvezõnek mondható. Az NKA-n belül Deme Péter a
Bizottság tagjaként továbbra is meghatározó segítséget nyújt a kollégium munkájához.
2.3. A kollégium mûködésének szakmai megítélése kedvezõ – bár a forráshiány miatt alacsony
súlyának és jelentõségének megfelelõen kezelik.

3. Mûködési kérdések
3.1. Az elmúlt évben a kollégium mûködéséhez minden érdemi segítséget megkapott az NKA
munkatársaitól. Különösen ki kell emelni a pályázatok nagy száma miatt az elõkészítési idõszakot,
ami a munkatársaktól különös erõfeszítést kíván meg.
3.2. Jelentõs mértékben javult a pályázatok tartalmi elõkészítettsége: a pályázók egyre inkább
tudomásul veszik a tartalmi és formai követelményeket, pl. az engedélyek elõkészítése a korábbinál
kedvezõbb – bár súlyos tévedések továbbra is akadnak. Kedvezõnek bizonyult, hogy a munkák
ütemezhetõsége érdekében a pályázati idõszakot és a kollégiumi döntést az év elejére hozzuk (2006.

1036

NKA HÍRLEVÉL

n

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI

április 28.), ezt a továbbiakban is lényegesnek látjuk (2007. március 30.). Ez a régészeti és az építési
feladatok tervezhetõségét javítja.
3.3. Továbbra is igaz, hogy meg kell tartani a lehetõséget arra, hogy a pályázatok
elõkészítéséért és felülvizsgálatáért szerzõdéses partnerek segítsék a kollégium munkáját. Ennek
fedezetét a pályázatok nevezési díja biztosítja.
3.4. Bürokratikus akadályok egyes tételek elszámolhatósága (munkaügyi jogszabályok) miatt
jelentek meg, melyek a pályázók és az NKA munkatársai számára felesleges kényelmetlenségeket
okoztak.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A kollégium eddig lebonyolított pályázatain elsõsorban a mûemlék-helyreállítási
támogatások népszerûsége látható, azonban természetesen a további alprogramok is hatékonyan
mûködnek. Látni kell azonban, hogy a források szûkössége és a túljelentkezések miatt a kollégium
által megjelölt maximális támogatást szinte sohasem tudjuk kihelyezni, s – egyfajta logikával éppen
ellentétesen – a korábban már támogatott projektek ismételt támogatását sem látjuk célszerûnek.
4.2. Utólagos ellenõrzésben ismételten részt vettünk – Káldy Gyula kollégiumi tagunk
munkájával. Az ellenõrzés pozitívan zárult, ismételten igazolódott a támogatási rendszer fõ
„biztonsági elemeinek” – utófinanszírozás, szakértõi igazoló jelentés alapján – eredményes
mûködése. E rendszert a továbbiakban is fent kívánjuk tartani.

Erõ Zoltán s. k.,
a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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NEMZETKÖZI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK
IDEIGLENES KOLLÉGIUMA
Elnök: Csizmadia Tibor
Titkár: Nagy Józsefné
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Ft

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

43 941 493

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

43 941 493

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

22

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

21

43 941 493

21

43 941 493

21

43 941 493

Tárgyévet követõ 1. év

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

0
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A kollégium beszámolója
Mivel ez a kollégium alapvetõen különbözik a többi szakmai kollégiumtól, így a szakmai
beszámoló is eltér a többi kollégium által használt formulától.
A korábban Kultúra 2000 elnevezéssel szereplõ kollégium az azonos nevû Európai Uniós
pályázatokhoz nyújt segítséget, illetve a Bipolar program önrészét biztosítja, így a mûvészet és
kultúra legkülönbözõbb területeirõl érkeztek pályázatok. A 2006. évben a kollégium teljes mértékben
eleget tudott tenni a kéréseknek: egyetlen pályázatot sem utasított el, a nyertes pályázatok
mindegyike automatikusan megkapta a pályázott összeget. A pályázatok többsége többéves
futamidejû, ezért még nincs mindegyikrõl visszajelzés a megvalósulásra vonatkozóan. Mivel a
pályázatok mindegyike támogatandó célt tûzött ki maga elé, és megvalósulásának egyik alapfeltétele
– a pályázati megvalósításhoz való anyagi hozzájárulás – telesült, reméljük, mindegyik sikeres lesz.
Abból, hogy szerintünk kevés számú pályázat érkezett, következtetni lehet arra, hogy ez a
pályázati lehetõség nem eléggé ismert a potenciális pályázók körében. De lehetséges másik
magyarázat is. Aki vett már részt, „Kultúra 2000” típusú pályázatban, tudja, hogy meglehetõsen
bonyolult feltételrendszert kell teljesítenie, és ugyancsak bonyolult módon kell azt adminisztrálnia.
Lehetséges, hogy ez többeket elrettent, vagy arra ösztönöz, hogy más, könnyebb utat válasszon.
Bizonyára még idõre van szükség ahhoz, hogy kialakuljanak azok a kapcsolatrendszerek, amelyek
elõsegítik, hogy az egyes elképzelésekhez meg lehessen találni a megfelelõ külföldi partnereket.
Ugyancsak a pályázati típus speciális voltából következik, hogy sem a döntés folyamán, sem az
NKA vezetésével való kapcsolatban semmilyen probléma nem jelentkezett.

Csizmadia Tibor s. k.,
az ideiglenes kollégium
elnöke
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KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Inkei Péter
Titkár: Nagy Józsefné
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+;–)

3

Tárgyévi keretet terhelõ, megelõzõ évek kötelezettségvállalásai (–)

3/1

Tárgyévet megelõzõ 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;–)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
300 000 000
0

5

–100 000 000
17 316 570
217 316 570

2006. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

21

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebbõl céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelõ, következõ évek kötelezettségvállalásai

12/1

21

207 300 000

21

207 300 000

1

1 300 000

21

207 300 000

Tárgyévet követõ 1. év

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ kötelezettségvállalás össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5–10)

10 016 570
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A kollégium beszámolója
Kollégiumunk esetében 2006 átmeneti év volt. Az elsõ negyedévben kiírt meghívásos
pályázat, melyre a Bizottságtól 200 millió forintot kaptunk, mind tartalmi, mind formai szempontból
a 2005 végi pályázat kiegészítésének tekinthetõ. Ezért a szakmai, stratégiai tanulságai nem térnek el
attól, amit az elõzõ, 2005. évre vonatkozó beszámolóban foglaltunk.
A kollégium nevében foglalt körre, a kiemelt kulturális események támogatására irányuló
tevékenységünk ebben az átmeneti évben egyrészt a 2005 végén (kisebb részben 2006 elején)
meghirdetett, de 2006-ban zajló rendezvények nyomon követésében, lezárásában, illetve a 2007. évi
felhívások elõkészítésében testesült meg. A három szakaszban, többségében és lényegében 2005-ben
indított támogatási sorozat révén 112 esemény létrejöttéhez járulhattunk hozzá összesen 1,3 milliárd
forint értékben. A kollégiumra háruló teendõk oroszlánrésze, a pályáztatás elõkészítése és elbírálása
2005-ben történt, idénre a megvalósulás figyelemmel kisérése maradt. Amikor elégedetten
nyugtázzuk, hogy a 112 esemény egészében a várt módon valósult meg és a támogatások a
szerzõdésekben foglalt módon hasznosultak, egyúttal annak is hangot kell adni, hogy a szakmai és
tágabb közvélemény érdeménél kevésbé minõsítette az NKA akciósorozatát. Elsõsorban a jövõre
(vagyis a beszámoló írásakor már jelennek számító nehezebb 2007. évre) nézve kár, hogy a kulturális
élet szereplõi nem érzékelték a támogatások kivételességét. Azt, hogy gyakorlatilag váratlan arányú
támogatást nyújthattunk igen nagy számú szereplõnek, amihez fogható korábban nem volt, és sajnos
a belátható jövõben nem lesz. Mindez a naptári év elõtt, illetve legelején: szeretnénk, ha ennek a
körülménynek a megvalósítása a jövõben is az NKA kiemelt stratégiai célja lenne.
***
A nevezési díjak szolgáltak forrásul a kísérleti jelleggel indított monitori tevékenységhez, amit
a 2006. év kiemelt szakmai teendõjének tekintünk. Az újdonsággal összefüggõ bizonytalanságok
ellenére a fogadtatás mind a kollégium tagjainak körében, mind az érintettek, vagyis a monitorokat
fogadó 78 rendezvény gazdáinak túlnyomó többsége részérõl kedvezõ és folytatásra bíztató volt. Az
egységes elvek szerint megszületett 78 monitori beszámoló és a rájuk épülõ összegzõ vezetõ monitori
jelentés mellett a program szimbolikus hatása is tényleges eredménynek számít: mindenképpen
erõsítette az NKA tekintélyét, hogy a jelentõs súlyú támogatások alakulását, következményeit a
megvalósulás folyamatában is figyelemmel kíséri.
Mivel az összegzések 2007 elején készültek el, az elsõ monitori szakasz értékelése és a
tanulságok megfogalmazása is egybeesik a következõ, 2007. év elõkészületeivel. Ennek része a
beszámolóhoz csatolt rövid elemzés „A monitorozásról” címmel.
***
Megismételve azt a megállapítást, hogy 2006 átmeneti év lévén, kollégiumunk az elõzõ évi
pályázatok lezárásával és a 2007. év elõkészítésével foglalkozott, ezért kevés alkalom adódott arra,
hogy a Bizottság és a szakmai kollégiumok folyamatos tevékenységében részt vegyünk. Ezt
ugyanakkor körülményessé is tenné kollégiumunk ideiglenes jellege: valójában nincs rendezve a
Bizottsággal és az állandó kollégiumokkal való rendszeres közlekedésünk mikéntje, aminek a jövõre
nézve lenne jelentõsége. Mivel a kiemelt kulturális események fogalma a lehetõ legáltalánosabb,
bármekkora területet fed is le kollégiumunk tagjainak szakmai ismerete és tapasztalata, a célok
kijelölését és a meghívandók körét a jövõben is a Bizottsággal és a szakkollégiumokkal szorosan
együttmûködve kívánjuk megvalósítani.
***
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Hiányérzetünk van a szakmai beszámolókat illetõen. Ezt elsõsorban saját magunkkal szemben
fogalmazzuk meg. A szakmai beszámolók megismerésére, értékelésére és megvitatására több idõt
kellene szánnunk. Ennek csak egyik akadálya, hogy a beszámolók többsége a szabványtól eltérõ,
többnyire a redundancia, a terjedelmi túltengés irányában. Szerencsés lenne a beszámoló nagyobb
részét elektronikus útra terelni, beépített terjedelmi és szerkezeti korlátokkal, és egyúttal megoldani
azt, hogy a beszámolók digitális része a kollégiumi tagok számára hozzáférhetõ legyen.
***
A kollégium az év során egy további meghívásos pályázatot bonyolított, aminek a fedezete a
korábbi pályázatok nevezési díja volt. A Kultúrpont Iroda 1,3 millió forintos keretben nyerte el a
kollégium közvetett jogelõdjének tekinthetõ Kulturális Turizmus Ideiglenes Kollégium által
2004-ben kezdeményezett fesztiválkutatás eredményének kiadási feladatát, aminek eleget tett. Az így
létrejött kötet Fesztivál-világ címen az NKA-kutatások sorozat harmadik tagjaként látott napvilágot,
melynek szeptemberi nyilvános bemutatója nagyszámú érdeklõdõt vonzott.

Inkei Péter s. k.,
az ideiglenes kollégium
elnöke
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság
döntéseinek tükrében” címû kiadvány
A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotásánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.
A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes témakörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.
E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi elemeinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.
A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági döntések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.
Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemutatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.
Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasztalatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkalmazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt
vevõ hivatali munkatársaknak.
A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .........................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás



NKA HÍRLEVÉL

1045

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette
dr. Oros Paulina fordításában
Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam
címû könyvét
A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a fõzõtudományát becsülték.
Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az olvasót,
miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is betekintést adnak,
kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek élete és szokásai iránt.
A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6., tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam
címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... .............................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett
pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA
címû kiadványt.
A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.
A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.
Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.
Ára: 3024 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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